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Wykaz skrótów

ABMK – „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”
ACP – Acta capitulorum provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum, 

ed  R F  Madura, t  I (1225–1600), Romae 1972
ACPP – Acta Capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum, 

t  II–IV, ed  R F  Madura (mps w ADK)
ACPL – Acta Capitulorum Provinciae Lithuaniae Ordinis Praedicato

rum, ed  R F  Madura (mps w ADK)
ACr – „Analecta Cracoviensia”
ADK – Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie
AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych
AGAD BOZ – Archiwum Główne Akt Dawnych Biblioteka Ordynacji Zamoy-

skich
AGOP – Archiwum Generale Ordinis Praedicatorum
AM – „Almanach Muzealny”
ANKr – Archiwum Narodowe w Krakowie
B. Czart. – Biblioteka XX  Czartoryskich w Krakowie
BKDK – Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego OO  Domini-

kanów w Krakowie
BK PAN – Biblioteka Kórnicka PAN
BN – Biblioteka Narodowa w Warszawie
BN BOZ – Biblioteka Narodowa Ordynacji Zamoyskich
BOss – Biblioteka Zakładu Narodowego im  Ossolińskich we Wrocławiu
BPAN – Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
BUW – Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Catalogus – ADK, Zbior nowożytnych rękopisow bibliotecznych, nr 783, S  Ba-

rącz, Catalogus Patrum et Fratrum sacri Ordinis Praedicatorum 
in Polonia, Russia et Magno Ducatu Lithuaniae Mortuorum, 1887

EK – Encyklopedia Katolicka, t  I–XX, Lublin 1973–2014
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Estreicher – K  Estreicher, Bibliografia polska, t  I–XXXV, Kraków 1870–
2007

FHCr – „Folia Historica Cracoviensia”
KAU – „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”
KH – „Kwartalnik Historyczny”
KHKM – „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”
KRA – „Krakowski Rocznik Archiwalny”
NP – „Nasza Przeszłość”
PH – „Przegląd Historyczny”
PK – „Prawo Kanoniczne”
PSB – Polski Słownik Biograficzny, t  I–XLVII, Kraków 1935–2011
PT – „Przegląd Tomistyczny”
RB PAN – „Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie” /

„Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”
RBibl – „Roczniki Biblioteczne”
RH – „Roczniki Historyczne”
RHum – „Roczniki Humanistyczne”
RTeol – „Roczniki Teologiczne”
RTK – „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”
RW – „Rocznik Warszawski”
SPTK – Słownik polskich teologów katolickich, red  H E  Wyczawski,  

t  I–IX, Warszawa 1981–2003
STHŚO – „Studnia teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego”
STN KUL – „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL”
ŚKHS – „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”
ZH – „Zapiski Historyczne”
ZN KUL – „Zeszyty Naukowe KUL”
ZNUOH – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego  Historia”



Wstęp

Poniższy zbiór tekstów stanowi Próbę Przybliżenia przeszłości konwentu 
warszawskiego braci kaznodziejów  Zastanawiający jest fakt, że pomimo 
odgrywania tak ważnej roli w polskiej prowincji zakonu dominikanów, nie 
dysponujemy wyczerpującym omówieniem jego losów w literaturze przedmiotu  
Konwent ten był niemym świadkiem licznych ważkich wydarzeń w dziejach 
nie tylko miasta, ale i Rzeczpospolitej, ponadto przez jego mury przewinęły się 
pokolenia zakonników, którzy z racji swego wykształcenia, nabytych umiejęt-
ności kaznodziejskich, patriotycznej postawy czy też wiedzy ogólnej wywarli 
przemożny wpływ na mieszkańców dawnej Polski 

Biorąc pod uwagę rangę konwentu św  Jacka, jak również jego stołeczny 
charakter, zasadne było przybliżenie dziejów klasztoru oraz historii osób z nim 
związanych  W tym celu kwerendą archiwalną objęto zarówno Archiwum 
Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, w którym przechowywane 
są materiały dotyczące dziejów warszawskich dominikanów, jak również ar-
chiwa i biblioteki naukowe, w których znajdowały się rękopisy proweniencji 

„warszawskiej” takie jak: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Bi-
blioteka Narodowa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego czy wrocławskie 
Ossolineum  Dokonano także sondażowej kwerendy w zbiorze ksiąg miejskich 
zarówno Starej, jak i Nowej Warszawy, analizując zachowane legaty, jak i te-
stamenty mieszczańskie  Wyniki tych badań przyniosły dość skromną liczbę 
zapisów na rzecz konwentu św  Jacka, która została odnotowana w przypisach 
pracy  Kwerenda w zbiorach Archiwum Generalnego Zakonu Dominikanów 
w Rzymie (AGOP) nie zaowocowała obfitym materiałem źródłowym, część 
zbiorów AGOP przeglądano za pośrednictwem mikrofilmów i kserokopii 



10  Bracia z ulicy Freta

pieczołowicie zgromadzonych przez o  Romana Fabiana Madurę, a obecnie 
znajdujących się w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie  
Charakter materiału aktowego, jaki pozostał po konwencie św  Jacka, skłonił 
autora do skoncentrowania uwagi na klasztornych rachunkach  Ten niemalże 
całkowicie niewykorzystany przez badaczy zbiór umożliwił przedstawienie 
szeregu aspektów z życia konwentu, które jak dotąd nie były znane 

Pragnąc w możliwie najbardziej wyczerpujący sposób ukazać przeszłość 
konwentu św  Jacka, uwagę skoncentrowano nie tylko na zespole archiwalnym 
obejmującym rękopisy „warszawskie”, lecz także na  pozostałych zbiorach  
Przyjęto bowiem zasadę, aby na przeszłość dominikanów patrzeć w jak naj-
szerszym kontekście zarówno pod kątem kwerendy archiwalnej, jak i posługu-
jąc się metodą komparatystyczną poprzez zestawienie informacji dotyczących 
innych konwentów dominikańskich  Dla zilustrowania tej praktyki warto 
posłużyć się przykładem najstarszego zachowanego inwentarza konwentu 
św  Jacka w Warszawie  Pragnąc ukazać ten zabytek w jak najszerszym spek-
trum, kwerendą objęto wszystkie nowożytne rękopisy odnoszące się do kon-
wentów prowincji polskiej  Uzyskany w ten sposób materiał został następnie 
przytoczony w przypisach  Dzięki przyjęciu takiej optyki przy pisaniu poniż-
szej pracy czytelnik niejako otrzymuje studium nie tylko dotyczące konwentu 
św  Jacka w Warszawie, ale i przegląd źródeł odnoszących się do dziejów innych 
klasztorów w epoce nowożytnej w tych konkretnych przypadkach  Ponieważ 
każdy rozdział stanowi niejako odrębną monografię danego zagadnienia, 
w każdym znajduje się omówienie stanu badań  Dotyczy ono nie tyle samego 
konwentu (taki przegląd umieszczono w rozdziale pierwszym), ale danego 
zagadnienia  W  każdym przypadku uwagę koncentrowano na  literaturze 
odnoszącej się do zakonu braci kaznodziejów zarówno w epoce nowożytnej, 
jak i  średniowieczu  Nie jest bowiem możliwe zrozumienie mechanizmów 
rządzących nowożytnym klasztorem bez znajomości korzeni zgromadzenia 
tkwiącego w wiekach średnich  Dzięki zrealizowanym kwerendom bibliogra-
ficznym w Bodleian Library, Black friars Library w Oxfordzie, jak i w zbiorach 
Angelicum w  Rzymie udało się zgromadzić możliwie kompletną literaturę 
ilustrującą poniższe zagadnienia 

Kolejnym założeniem poniższej pracy była próba spojrzenia z punktu wi-
dzenia osób bądź to związanych z konwentem św  Jacka z racji pełnionych tam 
funkcji, bądź też dziejopisów samego konwentu  Parafrazując słowa jednego 
z najwybitniejszych dwudziestowiecznych historyków, Marca Blocha, zwęszono 
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ludzkie mięso i dlatego uwagę skoncentrowano na dziejach karier zakonnych  
Za powyższym założeniem przemawiał fakt zaniedbania badań nad nowożytną 
prozopografią dominikańską 

Tematyka poszczególnych rozdziałów została poniekąd narzucona sta-
nem badań nad konwentem św  Jacka w Warszawie  Próbując wypełnić luki 
w najbardziej zaniedbanych dziedzinach i polach badawczych, realizowano 
cząstkowe studia składające się na obraz działalności konwentu niemalże 
od chwili jego założenia aż po kasatę w XIX wieku  Z tych powodów rozprawy 
ilustrujące zagadnienia z przeszłości konwentu stanowią rozwinięcie pewnych 
postulatów badawczych z rozdziału pierwszego  Stąd też wiele uwagi poświę-
cono najwcześniejszym kartom z przeszłości konwentu, przybliżając jego 
inwentarz  Podjęto tutaj próbę nie tylko identyfikacji druków wyszczególnio-
nych w pierwszym inwentarzu bibliotecznym, ale i odszukania konkretnych 
zachowanych do dziś egzemplarzy z dawnej biblioteki zakonnej  Posiłkując 
się ustaleniami badaczy starodruków i lekturą not proweniencyjnych, udało 
się zidentyfikować wybrane publikacje  Dla pełnej jasności druki te zostały 
osobno wyszczególnione w bibliografii  Krytyczna edycja wraz z omówieniem 
inwentarza stanowi krok w kierunku intensyfikacji edycji źródeł odnoszących 
się do dziejów warszawskich braci kaznodziejów 

Realizując postulat edycji nowożytnych źródeł do dziejów zakonu braci 
kaznodziejów, intensyfikacji badań prozopograficznych, jak również pragnąc 
podkreślić dokonania wybitnego edytora akt kapituł prowincjalnych o  Madury, 
podjęto decyzję o zamieszczeniu katalogu przeorów warszawskich  Forma 
edycji tego zabytku wymaga kilku słów komentarza  Przyjęto zasadę, aby 
w przypisach nie tylko sprostować oczywiste pomyłki ich autora, ale i odwołać 
się do istniejącej na ten temat literatury (głównie prac słownikowych)  Pozo-
stawiając oryginalny zapis swoistych not biograficznych o  Madury, czytelni-
ka może zaskoczyć pewna dysproporcja informacji przezeń odnotowanych 
dotyczących poszczególnych przeorów  By je uzupełnić, jak już wspomniano, 
w przypisach odwołano się do literatury 

Następne szkice także stanowią rozwinięcie wielokrotnie zgłaszanego 
postulatu badań prozopograficznych, połączone one zostały z omówieniem 
dziejów skomplikowanego szkolnictwa zakonnego na przykładzie pierwsze-
go moderatorium założonego w 1700 r  studium generalnego w konwencie 
warszawskim i dziejów jednej z najważniejszych konfraterni religijnych doby 
staropolskiej – bractwa różańcowego 
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Dzięki publikacjom XIX-wiecznych historyków na czele z Julianem Bar-
toszewiczem podstawowe fakty z „historii wydarzeniowej” konwentu przy 
ul  Freta są znane  Niejako zwolniło to autora z konieczności przybliżania 
faktografii związanej z powstawaniem czy rozbudową konwentu, a przez to po-
zwoliło skupić uwagę na jak dotąd niewykorzystanych źródłach – rachunkach 
klasztornych  Liczne rachunki odnoszą się do spraw związanych z wyposaże-
niem biblioteki oraz rozliczeń za pomoc medyczną świadczoną dominikanom, 
co znalazło odzwierciedlenie w kolejnych tekstach  Każdorazowo posiłkowano 
się informacjami z rachunków prowadzonych na przestrzeni wieków XVII–
XIX, cezurę końcową w tym przypadku zawężono do okresu napoleońskiego, 
który stanowił swoistą klamrę zamykającą epokę staropolską, a więc czas, 
w którym powstał i rozwijał się warszawski konwent 

Analizując źródła przybliżające dzieje warszawskiego konwentu, starano 
się wypełnić lukę związaną z edycją źródeł odnoszących się do epoki nowo-
żytnej  Podjęto także próbę odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące 
szeroko rozumianej prozopografii zakonnej  Konieczne było zmierzenie się 
z pytaniem o społeczny zasięg oddziaływania konwentu  Nie chodzi jedynie 
o wzmiankowane choćby przez prof  Jerzego Kłoczowskiego kwestie okręgów 
klasztornych, lecz przede wszystkim o to, dzięki komu dominikanie osiągnęli 
tak ważną pozycję na mapie miejsc kultu w stolicy Rzeczypospolitej  Poznanie 
kręgu klasztornych dobrodziejów pochodzących zarówno ze stanu świeckiego, 
jak i duchownego umożliwi szersze spojrzenie na zakon w epoce staropol-
skiej  Z tym pytaniem nierozłącznie wiąże się postulat odtworzenia kultury 
intelektualnej warszawskich zakonników, ich wykształcenia, studiów, karier 
oraz tak nadużywanego w XXI wieku pojęcia ścieżka awansu, jak i dokonań 
w łonie zakonu  Trzeba także możliwie jak najszerzej odpowiedzieć na py-
tanie o cechy religijności dawnych zakonników  Nie sposób pisać o dziejach 
kultury intelektualnej, nie próbując poznać przeszłości klasztornej librarii, 
twórców księgozbiorów czy możnych i hojnych donatorów  Poznanie dziejów 
warszawskiego konwentu i zakonników go zamieszkujących nie byłoby pełne, 
gdyby nie próba zmierzenia się z szerokim wachlarzem tematów dotyczących 
historii życia codziennego  Z tak licznej grupy zagadnień wybrano te, które 
w odniesieniu do zakonników z ulicy Freta nie były przedmiotem analiz ba-
daczy  Podstawowym zadaniem było prześledzenie rachunków informujących 
o życiu codziennym, a także ich zgodności z ustawodawstwem zakonnym  
Poniżej wybrano zagadnienia związane z szeroko pojmowaną troską o zdrowie  
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Za przyjęciem tego rozwiązania przemawiał fakt opracowania w zachodniej 
literaturze przedmiotu zbliżonej problematyki w odniesieniu do wieków  
średnich 

Część spośród poniższych teksów została uprzednio opublikowana  Na po-
trzeby poniższej pracy wszystkie już ogłoszone drukiem artykuły zostały prze-
redagowane, uzupełnione i poszerzone o literaturę przedmiotu 

Poniższe rozważania nie mogłyby powstać, gdyby nie pomoc i życzliwość 
szeregu osób i instytucji  Zaciągniętego długu wdzięczności u krakowskich 
dominikanów, w tym szczególnie dyrektora Archiwum Ojca Ireneusza Wy-
sokińskiego, pracowników Archiwum i Biblioteki Dominikanów w Krakowie 
z Panią Małgorzatą Habudą na czele, nie uda mi się nigdy spłacić  Profesorowi 
Krzysztofowi Stopce pragnę podziękować za liczne konsultacje i gotowość 
pomocy okazywaną już od czasów pracy magisterskiej  Osobne słowa po-
dziękowania kieruję do kolegów i przyjaciół: dr  hab  Tomasza Gałuszki OP, 
dr  Marcina Gadochy, dr  Tomasza Graffa, mgr  Marka Miławickiego OP, dr  Pa-
wła F  Nowakowskiego, dr  Szymona Sułeckiego, zawsze chętnie służących 
radą i pomocą, ich pomoc niejednokrotnie pomogła ustrzec się przed nie-
ścisłościami  Pomoc władz Dominikańskiego Instytutu Historycznego była 
nie do przecenienia, bez ich życzliwości i zachęty poniższe rozważania nie 
ujrzałyby światła dziennego  Podziękowania kieruję także do władz zarówno 
Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego jak i Instytutu Historii 
za przychylność i pomoc w realizacji kwerend badawczych  Ojcu Markowi 
Miławickiemu OP, mgr  Grzegorzowi Kloskowskiemu oraz dr  Grzegorzowi 
Wierzchowskiemu dziękuję za życzliwe udostępnienie skanów archiwaliów  
dominikańskich 

Słowa najgorętszych podziękowań za nieustanne wspieranie i dopingo-
wanie do dalszej pracy należą się mojej Żonie  Bez jej wsparcia nie udałoby 
się nie tylko ukończyć tej pracy, ale nawet jej zacząć  Pragnę także przeprosić 
moje córki Jagodę i Wiktorię za to, że nie poświęciłem im tyle czasu, na który 
zasługiwały 
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Wykaz tekstów uprzednio ogłoszonych drukiem:
1) „Za gorzałkę i mydło do smarowania koni” – uwagi o opiece nad zwierzę

tami na przykładzie rachunków klasztoru dominikanów w Warszawie w okresie 
nowożytnym, „Medycyna Nowożytna”, 21 (2015), z  2, s  225–241 

2) Mendykanci potrzebującym – czyli jak zakon żebraczy wspomagał żebra
ków w nowożytnej Warszawie, przykład konwentu dominikanów, „Perspektywy 
Kultury”, 11 (2014), nr 2 [Patriotyzm, sacrum, sztuka], s  101–118 

3) Pielgrzymka bractwa różańcowego z Warszawy do Częstochowy 
w 1608 r. – przyczynek do dziejów konfraterni religijnej i biografistyki zakonu 
braci kaznodziejów w epoce nowożytnej, „Przegląd Historyczny”, 107 (2016), 
z  2, s  287–302 

4) Profanum wkraczające w sferę sacrum – czyli o nowożytnej opiece me
dycznej w klasztorach dominikańskich. Przykład konwentu warszawskiego, 
[w:] Sacrum w mieście, t  2 Epoka nowożytna i czasy współczes ne. Wymiar 
religijny, kulturalny i społeczny, red  D  Quirini-Popławska, Ł  Burkiewicz, 
Kraków 2016, s  63–85 

5) Zdrowa żywność? Uwagi o leczniczej diecie dominikanów w epoce nowo
żytnej, przykład klasztoru warszawskiego, [w:] Wiktuały, kuchnia, kultura je
dzenia w perspektywie historycznej, red  P  Jędrzejewski, P  Magier, K  Skrężyna, 
G  Szuster, Kraków 2016, s  80–94 



Stan badań  
i postulaty badawcze

Opisanie histOryczne KOściOła i KlasztOru WarszaWsKiegO XX Dominika
nów na Nowem Mieście, iak mi się zdaie, nie może nie obchodzić miłośników 
oyczystego kraju… tak w latach 20  XIX wieku Ignacy Loyola Rychter roz-
począł pierwszą rozprawę poświęconą historii warszawskich dominikanów1  
Postulat badawczy przedstawienia złożonych losów klasztoru warszawskiego 
nie został jak dotąd zrealizowany  Konwent dominikanów w Warszawie był 
niemym świadkiem wielu ważkich wydarzeń dziejów nie tylko miasta, ale 
i Rzeczypospolitej, z tych powodów wzmianki o nim są rozsiane w literaturze 
opisującej historię Warszawy2  Spośród istotnych zdarzeń jakie miały miejsce 

1 I.L. Rychter, Wiadomość historyczna o kościele i klasztorze warszawskim XX Dominikanów na Nowem 
Mieście, [w:] Na popis publiczny uczniów szkoły wydziałowey XX. Dominikanów mający się odbyć 
w d. 21 i 22 lipca 1828, Warszawa 1828, s. 1.

2 Spośród przebogatej literatury na temat historii Warszawy zob. przykładowo: A. Szczypiorski, Ćwierć 
wieku Warszawy 1806–1830, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964, s. 160–161; Dominikanie, [w:] Ency-
klopedia Warszawy, red. S. Herbst, Warszawa 1975, s. 121; J. Nowacki, Dzieje Archidiecezji poznańskiej, 
t. II: Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznań 1964, s. 763–764; A. Kersten, 
Warszawa kazimierzowska 1649–1668. Miasto–ludzie–polityka, Warszawa 1971, s. 65–66, 96–97, 129, 
262–263; B. Grochulska, Warszawa na mapie Polski stanisławowskiej. Podstawy gospodarcze rozwoju 
miasta, Łódź 1980, s. 41–43, 44–45; M.M. Drozdowski, A. Zahorski, Historia Warszawy, Warszawa 1981, 
s. 61, 98; M. Bogucka, M.I. Kwiatkowska, M. Kwiatkowski, W. Tomkiewicz, A. Zahorski, Dzieje Warszawy, 
t. II: Warszawa w latach 1526–1796, Warszawa 1984, s. 156, 191, 221; S. Kieniewicz, Warszawa w latach 
1795–1914, [w:] Dzieje Warszawy, red. S. Kieniewicz, t. III, Warszawa 1976, s. 53, 73; H. Cieszkowska, 
K. Kreyser, Gaudium in litteris czyli radość z odczytywania napisów. Przechadzki po Warszawie, Warszawa 
1993, s. 53–59; R. Mączyński, Ulice Nowego Miasta, Warszawa 1998, s. 80–103; S. Roszak, Środowisko 
intelektualne i artystyczne Warszawy w połowie XVIII wieku. Między kulturą Sarmatyzmu i Oświecenia, 
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w warszawskim klasztorze warto wspomnieć o tym, iż w refektarzu toczo-
no pertraktacje z wysłannikami Karola Gustawa3  Warszawscy dominikanie 
byli oskarżani o wspieranie zamachowców czyhających podczas pamiętnego 
porwa nia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego4  Konwent ponadto został 
spustoszony przez żołnierzy zarówno w czasie potopu, kiedy to urządzono 
w klasztorze garnizon wojskowy, jak i wojen napoleońskich5  Po kasacie część 
pomieszczeń diametralnie zmieniła swe pierwotne przeznaczenie  Gmach 
konwentu powierzono Towarzystwu Dobroczynności, a w refektarzu wysta-
wiano jasełka6  W wyniku przeprowadzonego w latach 1869–1870 remontu 

Toruń 1998, s. 40; L.S. Zakrzewski, Z. Walkowski, M. Podlasiecka, Warszawskie spotkania z Janem III 
Sobieskim, Warszawa 2008, s. 125–129; zob. też zwięzłą charakterystykę dziejów klasztoru i kościoła 
św. Jacka Przewodnik po kościołach Starego i Nowego Miasta Warszawy, Warszawa 1976, s. 31–34.

3 ADK, Wa 91, s. 22; zob. szerzej: J. Wegner, Warszawa w latach potopu szwedzkiego 1655–1657, Warsza-
wa 1957, s. 31–33; S. Szenic, Larum na traktach Warszawy, Warszawa 1965, s. 23; A. Kersten, dz. cyt., 
s. 262–263; zob. też F. Nowowiejski, Phaenix decoris et ornamenti Provinciae Poloniae, S. Ordinis Prae-
dicatorum D. Hyacinthus Odrovansius Redivivus, Posnaniae 1752, s. 266–267.

4 Zob. szerzej ADK, S 44/42 a, s. 12; przypis nr 8 s. 20–22; ADK, S 44/42 c, s. 7–12; J. Bartoszewicz, Kościoły 
warszawskie i ich wizerunki opisane pod względem historycznym, Warszawa 1855, s. 193–194; o próbie 
porwania zob. też A. Zahorski, Warszawa za Sasów i Stanisława Augusta, Warszawa 1970, s. 50–52.

5 W 1806 r. w murach klasztornych zorganizowano lazaret francuski, następnie działała tam szwalnia 
i magazyn sprzętów wojska. J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 196–197; o bytności Francuzów w Warszawie 
zob. też uwagi S. Kieniewicz, dz. cyt., s. 25–26.

6 Z. Chojnacka, Odbudowa kościoła dominikanów na ulicy Freta, „Stolica. Warszawski tygodnik ilustrowany”, 
2 (1947), nr 39 (48), s. 11; H. Szwankowska, Nowe Miasto zaniedbaną dzielnicą Warszawy 1900–1915, 
[w:] Szkice nowomiejskie, red. O. Puciata, Warszawa 1961, s. 141–142. Pomieszczenia podominikańskie 
dzięki staraniom Jana Tadeusza Lubomirskiego przekazane zostały Towarzystwu Dobroczynności, 
w 1869 r. przeniesiono tam, jak nadmienia Zofia Podgórska-Klawe, sieroty z przytułków tymczasowych 
zlokalizowanych przy ul. Pańskiej i na Tamce, rok później po zakończeniu remontu sieroty z domu 
na Nowym Świecie; zob. Z. Podgórska-Klawe, Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności i jego Wydział 
Sierot i Ubogich Dzieci 1814–1914, „Studia Warszawskie”, 6 (1970), s. 151, 172–173, odnośnie do dalszych 
remontów i warunków panujących w zakładzie zob. tamże, s. 173–176, 180; E. Mazur, Dobroczynność 
w Warszawie XIX w., Warszawa 1999, s. 88–95, 100, 123–125; zob. też wzmianki o funkcjonującej 
w zabudowaniach dominikańskich szwalni dla dziewcząt tamże, s. 180, oraz H. Markiewiczowa, 
Działalność opiekuńcza na ziemiach polskich w XIX wieku na przykładzie Towarzystw Dobroczynności; 
Wileńskiego i Warszawskiego, „Pedagogika. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstocho-
wie”, 25 (2016), nr 1, s. 641; zob. też ADK, S 44/42 a, s. 16–17; A. Markiewicz, Wokół jednego z kazań 
dominikanina Michała Woyniłowicza, [w:] Atria caeli. Epitafia i nagrobki w dominikańskim kościele 
św. Jacka w Warszawie, red. A. Markiewicz, Kraków 2009 (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu 
Historycznego, 6), s. 109–110; Ż. Grotowski, Rozwój zakładów dobroczynnych w Warszawie, Warszawa 
1910, s. 232–233; zob. też odnośnie do funkcjonowania Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności 
monografię H. Markiewiczowej, Działalność opiekuńczo-wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa 



Stan badań i postulaty badawcze  17

stworzono nowy dom dla sierot zajmujący „(…) parter i pierwsze piętro  
Na parterze znajdowały się 3 sale szkolne: sala gimnastyczna (nb  w pomiesz-
czeniu po magazynie żywnościowym taniej kuchni działającej tam od 1869 r ), 
kancelaria, szwalnia i urządzone w 1872 r  cztery pracownie: szewska, krawie-
cka, introligatorska i stolarska  Poza tym znajdowały się tam jadalnia, kuchnia 
i spiżarnia  Na piętrze – sypialnie, skład odzieży, infirmeria w 2 małych poko-
ikach i mieszkania 3 sióstr miłosierdzia  Siostry, w myśl kontraktu zawartego 
pomiędzy Towarzystwem Dobroczynności i Zgromadzeniem, objęły opiekę 
nad domem w 1871 r  Jedna z nich pełniła funkcję przełożonej, druga opie-
kowała się młodszymi chłopcami, a trzecia zajmowała się infirmerią, a poza 
tym bielizną i ubraniami chłopców  Zakład dysponował dużym podwórkiem, 
gdzie ustawiono przyrządy gimnastyczne, i dość obszernym ogrodem, którzy 
zamierzono wykorzystać pod uprawę warzyw dla potrzeb kuchni zakładu  
Urządzone w 1872 r  sale do nauki rzemiosła były, jak się wydaje, nowością”7  
Siostry Miłosierdzia, które opiekowały się dziećmi w Domu Sierot Jachowicza8 
podkreślały w 1871 r , że: „gmach klasztornych dawał pomieszczenia obszerne, 
ale ubóstwo tak wielkie, że dzieci nie było w co ubrać, by je móc zaprowadzić 
do kościoła na Mszę Św  chociaż kościół piękny pod wezwaniem św  Jacka 
stykał sie z zakładem”9 

Klasztor i kościół św  Jacka to także niemy pomnik tragicznych losów stolicy 
z czasów II wojny światowej: „W czasie powstania 1944 roku kościół św  Jacka 
znalazł się w ogniu najzaciętszych walk o Warszawę  Wieża, ostrzeliwana 
uporczywie przez wroga runęła; w dolnym kościele był szpital, w górnym 
schroniła się ludność, w zakrystii mieścił się główny sztab powstańczy  Padła 

Dobroczynności 1814–1914, Warszawa 2002. Tematyka sierocińca funkcjonującego w pomieszczeniach 
podominikańskich jest poruszana na stronach 175 i n.; B. Sandler, Ochronki dziecięce Warszawskiego 
Towarzystwa Dobroczynności, „Rozprawy z dziejów oświaty”, 8 (1965), s. 103–132; B. Urbanek, Towa-
rzystwa dobroczynności na ziemiach polskich w XIX stuleciu, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą 
Medyczną”, 10 (2003), s. 107 i n.

7 Z. Podgórska-Klawe, Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, s. 172; zob. też E. Mazur, dz. cyt., 
s. 89–90, 100; H. Markiewiczowa, Działalność opiekuńczo-wychowawcza, s. 176, 193–194, 196–197; 
zob. też Ż. Grotowski, dz. cyt., s. 230.

8 O postaci Stanisława Jachowicza zob. szerzej Jachowicz Stanisław (17 IV 1796 Dzików k. Tarnobrze-
ga – 24 XII 1857 Warszawa), [w:] Encyklopedia Warszawy, s. 227; K. Kuliczkowska, Jachowicz Stanisław 
Franciszek Wincenty Rudolf (1796–1857), [w:] PSB, t. 10 (1962–1964), s. 270–272.

9 H. Markiewiczowa, Działalność opiekuńczo-wychowawcza, s. 176.
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Starówka, kościół legł w gruzach, grzebiąc pod sobą rannych i żywych”10  Bracia 
kaznodzieje ponownie objęli w posiadanie świątynie po zakończeniu II wojny 
światowej11 

Opisując dzieje dominikanów w Polsce zakonni historiografowie lapidarnie 
wzmiankowali założenie konwentu warszawskiego12  Klasztor, w którym jak 

10 Z. Chojnacka, dz. cyt., s. 11; Przewodnik po kościołach, s. 32; wedle powojennych szacunków klasztor 
został zniszczony w 70%, wyposażenie kościoła szacowano na 90% Straty kulturalne Warszawy, I, red. 
W. Tomkiewicz, Warszawa 1948, s. 19, 75–76; o ocalałej figurze Matki Boskiej wzmiankuje praca: Skarby 
spod gruzów. Niektóre zabytki ocalałe w kościołach warszawskich, Warszawa 1958, s. 32–33; zob. też Kościół 
św. Jacka – OO. Dominikanów przy ulicy Freta, [w:] Kościoły Warszawy w odbudowie, Warszawa 1956, s. 16. 
Niszczycielskie bombardowanie kościoła miało miejsce 26 sierpnia, zob. szerzej W. Bartoszewski, 1859 dni 
Warszawy, Kraków 2008, s. 760; por. „O 17.00 bomby uderzyły w budynek przy Freta 10 i kościół Św. Ja-
cka zawalając sklepienie nawy. Przed siedzibą dowództwa Grupy «Północ» zginęło lub zostało rannych 
kilkadziesiąt osób”; P. Stachiewicz, Starówka 1944. Zarys organizacji i działań bojowych Grupy „Północ” 
w powstaniu warszawskim, Warszawa 1983, s. 248; odnośnie do szpitala funkcjonującego w podomini-
kańskim kościele zob. uwagi W. Lisowski, Polska służba zdrowia w powstaniach narodowych 1794–1944, 
t. II, Warszawa 2006, s. 410; zob. też wspomnienie ks. Wacława Karłowicza kapelana batalionów NOW 
AK „Gustaw” – „Antoni”: „(…) dowiedziałem się, że podobno bomba trafiła w kościół św. Jacka niszcząc 
również kościółek w którym złożyliśmy figurę Chrystusa. Z niepokojem poszedłem w kierunku ul. Freta. 
Kościółek rzeczywiście został zniszczony. Stały jednak boczne ściany a wśród ruin zawalonego dachu 
ocalał ołtarz. Jego nastawa przewróciła się i leżała na figurze Pana Jezusa nie uszkadzając jej na szczęście 
(…)”, [w:] Kościół a Powstanie Warszawskie. Dokumenty, relacje, poezja, wybór i oprac. M.M. Drozdowski, 
W. Karłowicz, H. Szwankowska, A. Wernic, posłowie S.L. Głódź, Warszawa 1994, s. 242. W ruinach podo-
minikańskiego kościoła Niemcy zamordowali w dniach 2–10 IX około 20 rannych, inne relacje podają, 
że zginęło około 50 osób. Zob. Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskie-
go na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Powstanie Warszawskie 1 VIII – 2 X 1944, oprac. M. Motyl, 
S. Rutkowski, Warszawa 1994, s. 48–49; zob. też zeznanie Stefana Kubiaka o paleniu zwłok na terenie 
należącym do Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności przy ul. Freta 10, [w:] Zbrodnie okupanta 
hitlerowskiego na ludności cywilnej w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku (w dokumentach), 
wybór i opracowanie S. Datner, K. Leszczyński, wstęp J. Gumkowski, Warszawa 1962, nr 94, s. 255–256.

11 „Kościół i klasztor św. Jacka, który od czasu wybudowania dzielił losy miasta i jego mieszkańców – 
(pożary, najazd Szwedów, dewastacje, kasata i ruiny w 1944) – tym droższy stał się sercom War-
szawiaków, gdyż jest miejscem wiecznego spoczynku 1000 Powstańców, których prochy złożono 
w podziemiach jednej z kaplic kościoła, a w kruchcie kościoła wchodzących w jej progi dobrocią swą 
ogarnia Powstańcza Madonna, z licznymi śladami kul i odłamków pocisków”. Cyt. za: Kościół i klasztor 
św. Jacka – OO. Dominikanów w Warszawie przy ulicy Freta, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 
49 (1959), nr 4–5, s. 267.

12 Zob. przykładowo A. Bzowski, Propago D. Hyacinthi Tavmatvrgi Poloni, Venetiia 1606, s. 7, 96–97; zob. 
też opis założenia klasztoru, dzieje wyposażenia, zamieszczono nawet informacje o wybranych na-
grobkach znajdujących się w świątyni, a także cudownych obrazów zob. szerzej opis: M. Siejkowski, 
Kościoły y Klasztory Dominikańskie, [w:] Dni roczne świętych, błogosławionych, wielebnych y Pobożnych 
Sług Boskich, Zakonu Kaznodziejskiego… zebrane, Kraków 1743, [b. p.]; najobszerniej i najbardziej 
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nadmienia o  Sadok Barącz, mieszkało niegdyś po 40 zakonników, nie doczekał 
się monograficznego opracowania13  Badając jego przeszłość, należy nawią-
zać do najnowszych monografii klasztorów dominikańskich, mieszczących 
się w Brześciu Kujawskim, Sieradzu, Sochaczewie czy Toruniu  Omówiono 
w nich zarówno fundacje, podstawy materialne funkcjonowania konwentów, 
wszelkie nadania majątków ziemskich, kwestie urzędów zakonnych, rekrutacji, 
profesji, rozważano następnie relacje łączące klasztor z ośrodkiem miejskim  
Część wyników badań dla większej jasności umieszczono w tabelach, sporo 
uwagi poświęcono także na nieopracowane dotąd zagadnienie organizacji 
wewnętrznej klasztorów 

Warto nadmienić, że próby całościowego przedstawienia dziejów konwentu 
podejmowane były już w wieku XIX przez Łukasza Gołębiowskiego, Ignacego 
Loyolę Rychtera, Józefa Łukaszewicza, Franciszka Sobieszczańskiego oraz kre-
ślącego historię kościołów warszawskich Juliana Bartoszewicza14  Wspomniane 
prace, zwłaszcza pióra Rychtera i Bartoszewicza, pomimo że nie spełniają 
współczes nych standardów tekstów naukowych, zasługują na szczególną uwagę  
Należy podkreślić, że ich autorzy mieli dostęp do obecnie zaginionych mate-
riałów archiwalnych, ponadto z powodu braku monografii konwentu badacz 
poszukujący informacji o dziejach braci dominikanów w Warszawie powinien 
sięgnąć do tych pozycji  Lukę w opracowywaniu dziejów konwentu warszaw-
skiego starał się wypełnić wieloletni wydawca akt kapituł prowincjalnych 

wyczerpująco historię konwentu, wyszczególniając także obrady kapituł prowincjalnych, jakie miały 
miejsce w konwencie, przedstawił F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 261–272.

13 Krótki opis najwcześniejszy lat konwentu warszawskiego zamieścił S. Barącz, Rys dziejów Zakonu 
Kaznodziejskiego w Polsce, t. II, Lwów 1861, s. 331–332; zob. też popularne opracowania wydane 
celem pozyskania funduszy na odbudowę świątyni Kościół św. Jacka (po-Dominikański) w Warszawie, 
Warszawa 1927; A. Koperska, OO. Dominikanie i ich placówki w Archidyecezyi Warszawskiej, „Wiado-
mości Archidyecezyalne Warszawskie”, 8 (1918), nr 5–6, s. 267; M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik 
po Warszawie i okolicy, Warszawa 1937, s. 55; Kościół i klasztor św. Jacka – OO. Dominikanów w Warszawie 
przy ulicy Freta, s. 261–267.

14 Ł. Gołębiowski, Opisanie historyczno-statystyczne miasta Warszawy, Warszawa 1827, s. 77–79; F.M. So-
bieszczański, Warszawa. Wybór publikacji, t. I, Warszawa 1967, s. 277–279; tenże, Warszawa. Wybór 
publikacji, t. II, Warszawa 1967, s. 202–208; tenże, Rys historyczno-statystyczny wzrostu i stanu Miasta 
Warszawy od najdawniejszych czasów aż do 1847 roku, Warszawa 1848, s. 37, 42, 61; J. Bartoszewicz, 
dz. cyt., s. 172 i n.; J. Łukaszewicz, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, 
klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej, 
t. III, Poznań 1863, s. 131–134; nagrobki znajdujące się w kościele dominikanów opisał F.K. Kurowski, 
Pamiątki miasta Warszawy, z rękopisu wydał E. Szwankowski, t. II, Warszawa 1949, s. 117–121.
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o  Roman Fabian Madura, który w przedmowie pracy, która obecnie jest prawie 
nieosiągalna – albowiem została wydana jako maszynopis powielany – stwier-
dził: „Jak wiadomo, nie było dotąd opracowania historii kościoła św  Jacka 
w Warszawie, na cóż w XIX w  żalił się ks  Kurowski w swej pracy «Pamiątki 
miasta Warszawy»  Braku tego nie mogła uzupełnić niewielka broszura ano-
nimowego autora «Kościół św  Jacka podominikański w Warszawie» 1927”15  
Oprócz wspomnianej pracy w maszynopisie pozostały drobniejsze szkice, które 
w zamyśle autora zostały wcielone do wspomnianego powyżej opracowania 
o kościele św  Jacka  W tych tekstach nie tylko zwięźle ukazał on historię koś-
cioła i klasztoru, ale także opisał wyposażenie kaplic, zabytki, epitafia i wygląd 
kościoła po odbudowie ze zniszczeń roku 194416 

Ostatnio Anna Markiewicz omówiła kwestię fundacji klasztoru oraz wy-
brane aspekty związane z historią konwentu w XVII w , dokonując drobiazgo-
wego zestawienia starszej literatury przedmiotu17  Pod jej redakcją ukazał się 
tom poświęcony znajdującym się w kościele św  Jacka epitafiom i nagrobkom  
Warto zaznaczyć, iż w tym tekście przedstawiono zachowane inskrypcje na-
grobne, jak i zniszczone w wyniku działań II wojny światowej  Podsumowując 
rozważania dotyczące dziejów konwentu, Anna Markiewicz wysunęła szereg 
postulatów badawczych związanych z dalszymi studiami nad tym ośrodkiem18, 
stwierdzając: „Kościół i klasztor pw  św  Jacka na Nowym Mieście w Warszawie 
ze względu na jego historię, pozycję w prowincji polskiej dominikanów oraz 
wyjątkowe miejsce na ówczes nej mapie sieci klasztorów – położenie w sa-
mej stolicy Rzeczypospolitej – z pewnością zasługuje na dalsze pogłębione 
studia”19  Odnosząc się do powyższych słów, należy zasygnalizować kwestię 
zasady równowagi, prawa alternatywy obowiązującej do czasów zawarcia 

15 ADK, S 44/42 a, s. 1. To obszerne opracowanie składa się z następujących rozdziałów: 1) Zarys dzie-
jów Kościoła i klasztoru św. Jacka, s. 1–23, 2) Obecny wystrój s. 24–36, 3) Wykaz przeorów klasztoru 
św. Jacka, 4) Dekrety Stolicy Apostolskiej i ks. Prymasa Hlonda z r. 1947 zatwierdzające na powrót 
oo. Dominikanów do swego klasztoru i kościoła św. Jacka w Warszawie, 5) Źródła archiwalne i drukowa-
ne, 6) Skróty używane w tej pracy – ADK, S 44/42 a. Zob. też kolejną wersję tego tekstu – ADK, S 44/42 b.

16 ADK, S 44/40; S 44/41; por. ADK, S 44/43 a; S 44/43 b.; S 44/ 43 c.
17 A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”. Kościół i klasztor Dominikanów 

św. Jacka w Warszawie w XVII wieku, [w:] Atria caeli, s. 9–25; zob. też K. Gołąbek, M.A. Janicki, Najdaw-
niejsze inskrypcje nagrobne kościoła Dominikanów na Nowym Mieście w Warszawie (do końca XVII w.), 
[w:] tamże, s. 26–30.

18 A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 19–20.
19 Tamże, s. 20.
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ugody warszawskiej (1619 r ), na mocy której konwent krakowski miał prawo 
obsadzania ⅓ stanowisk w prowincji reszta należała do pozostałych klaszto-
rów20  Stan ten, biorąc pod uwagę wzrost znaczenia klasztoru św  Jacka w War-
szawie, był powodem waśni i sporów w łonie prowincji  Temat ten sam w sobie 
zasługuje na monograficzne opracowanie21 

Sugestie dotyczące dalszych badań sformułowane przez Annę Markiewicz 
warto rozszerzyć, przed ich omówieniem należy jednakże pokrótce zasygnali-
zować kwestię dostępnych źródeł do dziejów klasztoru św  Jacka w Warszawie, 
które niestety są rozproszone po bibliotekach i archiwach, albowiem jak pisał 
brat K  Jucewicz: „Archiwum niestety całe, jak mówią, Rząd tamtejszy zaraz 
po kasacie zabrał i podobno przewiózł do Petersburga, do rządowej biblioteki, 
tak iż bardzo mało z ważniejszych rękopisow jak np  Libri Consiliorum conven-
tus Varsaviensis, (…) Są tylko księgi Rachunków zakrystyjnych, folwarcznych, 
Księga studyów warszawskiego klasztoru i małej wartości historycznej papiery  
Warto nadmienić o otrzymanem rękopisie (po polsku) Kronika Zakonu Na-
szego pod tytułem: Historya o św  Dominiku i Zakonie jego; w 2 tomach folio  
prawdopodobnie jest to tłumaczenie; dokonał je O  Damian Dzieszkowski 
koło r  1825”22  Przeważająca większość archiwaliów do dziejów tegoż kon-
wentu przechowywana jest obecnie w zbiorach Archiwum Polskiej Prowincji 
Dominikanów w Krakowie23  Pojedyncze rękopisy znajdują się w zbiorach bi-
bliotek warszawskich24  I tak jedno z ważniejszych źródeł, jakim bezsprzecznie 
jest klasztorna kronika Annales Conventus Varsaviensis Ordinis Praedicatorum, 
obecnie jest przechowywana w zbiorach Biblioteki Narodowej25  Kronika 
ta jak dotąd nie została wnikliwie przeanalizowana przez badaczy26  Biorąc 

20 Zob. szerzej R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, [w:] Dzieje teologii katolickiej 
w Polsce, red. M. Rechowicz, t. II: Od odrodzenia do oświecenia, cz. 2: Teologia neoscholastyczna i jej 
rozwój w akademiach i szkołach zakonnych, Lublin 1975, s. 227.

21 Szerzej zob. rękopis zawierający akta dotyczące sporów konwentu krakowskiego z innymi klasztorami 
wynikające ze złamania tzw. ugody warszawskiej ADK, Pp 57.

22 ADK, Kr 907, s. 352.
23 W zespole Warszawa Klasztor OO. Dominikanów św. Jacka, zbiór ten liczy 117 pozycji.
24 Zob. T. Makowski, Rękopisy dominikańskie w zbiorach Biblioteki Narodowej, PT, 9 (2003), s. 175–185.
25 BN BOZ, rkps 1165; T. Makowski, dz. cyt., 179–180.
26 Jej budowę i strukturę skrótowo omówili: I.M. Laskowska, Cykl obrazów z drugiej połowy XVII wieku 

z kościoła dominikanów pw. św. Jacka w Warszawie, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, 
8 (1964), s. 254; M.W. Urbanowski, Architektura kościoła św. Jacka w Warszawie, [w:] Studia nad historią 
dominikanów w Polsce 1222–1972, red. J. Kłoczowski, t. II, Warszawa 1975, s. 198, przyp. 5.
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pod uwagę znaczenie tego źródła dla dziejów klasztoru, jego dokładność, a co 
ważne także wiarygodność (zapisy powstały zapewne na bazie wcześniejszych 
notatek, do początków XVIII w  wpisy zostały dokonane tą samą ręką) wypa-
da przychylić się do zdania Anny Markiewicz postulującej krytyczną edycję 
tej pracy  Idea ta wpisuje się w szerszy nurt badań zakładający intensyfikację 
edycji nowożytnych źródeł do dziejów zakonu braci kaznodziejów, jak rów-
nież historiografii zakonnej27, ważne miejsce powinny zająć również edycje 
inwentarzy klasztornych28  Postulat edycji źródeł do dziejów klasztoru św  Jacka 
należy poszerzyć o wyjątkowy przekaz: Kronikę odbudowy klasztoru i kościoła29, 
który w sposób niezwykle zwięzły ukazuje kulisy odzyskania oraz odbudowy 
świątyni przez braci kaznodziejów po II wojnie światowej 

Życie poszczególnych konwentów w sposób najdokładniejszy opisują księgi 
rad tzw  Libri consiliorum  W przypadku klasztoru św  Jacka w Warszawie mate-
riał ten niestety nie jest kompletny  Dysponujemy księgami obejmującymi lata: 
1676–175330, 1753–180231, 1802–186432  Rękopis obejmujący lata 1612–1617 znaj-
dował się niegdyś w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie33, o losach 
pozostałych protokołów niestety milczą ogłoszone drukiem katalogi i inwentarze  
Jednym z pilniejszych postulatów badawczych winno być pełne zinwentaryzowa-
nie rozproszonych archiwaliów do dziejów dominikanów w epoce nowożytnej  

27 Zob. przykładowe prace syntetycznie opisujące historiografię dominikańską S. Brzozecki, Historiografia 
dominikańska w czasach nowożytnych (XVII–XIX w.), [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, red. J. Walkusz, 
t. VI, Lublin 2007, s. 15 i n.; W. Mrozowicz, O zainteresowaniach historiograficznych dominikanów ślą-
skich w średniowieczu, [w:] Historia, kultura i sztuka dominikanów na Śląsku 1226–2013. W trzechsetlecie 
beatyfikacji bł. Czesława, red. D. Galewski, W. Kucharski, M.L. Wójcik, Wrocław 2015, s. 26 i n.; J.A. Spież, 
Historiografia dominikanów śląskich w XVIII wieku, [w:] Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wroc-
ławskiej, red. A. Barciak, Katowice 2000, s. 233–251; W. Szymborski, Krakowscy dominikanie i ich wkład 
w rozwój historiografii polskiej, [w:] Krakowskie środowisko historyczne XV–XX w. Ludzie–Idee–Dzieła, red. 
T. Gąsowski, J. Smołucha, Kraków 2018, s. 305–338.

28 Zob. opinię odnoszącą się do konwentu krakowskiego A. Markiewicz, M. Szyma, M. Walczak, Sztuka 
w kręgu klasztoru Dominikanów w Krakowie, [w:] Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. A. Mar-
kiewicz, M. Szyma, M. Walczak, Kraków 2013 (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego 
w Krakowie, 13), s. 15–16.

29 ADK, Wa 90, krytyczna edycja tego rękopisu ten jest obecnie przygotowywana do druku.
30 Muzeum Narodowe w Krakowie, sygn. 39 przechowywany w zbiorach B. Czart.
31 BOss, rkps 2727 II.
32 ADK, Wa 2.
33 Był to rękopis o sygnaturze 2.3.6 zob. H. Kozerska, Straty w zbiorze rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej 

w Warszawie w czasie I i II wojny światowej, Warszawa 1960, s. 50.
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Jedynie po części lukę tę wypełnia zestawienie źródeł dokonane przez wybitnego 
edytora akt kapituł prowincjalnych Romana Fabiana Madurę, niestety pozosta-
je ono w maszynopisie, przez co krąg jego odbiorców jest dość ograniczony34 

Sygnalizując nieprzebadane do tej pory aspekty związane z przeszłością 
konwentu warszawskiego, należy zauważyć pewną prawidłowość  Jak dotąd 
najwięcej uwagi poświęcono jego architekturze, wyposażeniu, a szczególnie 
znajdującym się w świątyni nagrobkom35  Wyczerpująco omówiono przebu-
dowy, które miały miejsce na przestrzeni wieków, aczkolwiek stosunkowo 
mało uwagi poświecono kwestii odbudowy ze zniszczeń po drugiej wojnie 
światowej36  Koncepcja rekonstrukcji kościoła była przedmiotem dyskusji 
w 1947 r  na łamach czasopisma „Stolica  Warszawski tygodnik ilustrowany”37  
Dzieje odbudowy konwentu są stosunkowo dobrze udokumentowane, opi-
suje je wspominana wyżej Kronika odbudowy klasztoru i kościoła autorstwa 
o  Stanisława Hayto oraz o  Ludwika Zmaczyńskiego38  Wysiłek związany 

34 Zob. szerzej różne wersje pracy pt. Vademecum. Wstępne informacje dla studentów nad historią domi-
nikanów w Polsce, 1979 ADK, S 44/16 a; S 44/16 b; S 44/16 c.

35 M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 197–273; zob. też Kościół pw. św. Jacka i klasztor dominikanów, oprac. 
M. Urbanowski, Z. Baranowska, M.I. Kwiatkowska, [w:] Katalog zabytków sztuki. Miasto Warszawa, seria 
nowa, t. XI, cz. 2: Nowe Miasto, red. M. Kałamajska-Saeed, Warszawa 2001, s. 40–56, 163–165 (tam 
dalsza literatura).

36 Szerzej zob. M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 210 i n. Autor tego wyczerpującego studium poświęcone-
go architekturze kościoła nie wykorzystał wspomnianej wyżej „Kroniki odbudowy”, która zapewne 
w momencie pisania nie była jeszcze zinwentaryzowana.

37 Kontrowersję budził pomysł wyburzenia XIX-wiecznych arkad otaczających kościół św. Jacka Szerzej 
zob. M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 213; po krótkim ukazaniu dziejów założenia konwentu autorka 
stwierdziła, że „kościół odbudowuje się w swej dawnej szacie, przy równoczes nym odrzuceniu bez-
wartościowych a szpecących przybudówek 19-wiecznych”. Z. Chojnacka, dz. cyt., s. 11; w obronie 
XIX-wiecznych arkad stanął Z. Rewski, Burzyć arkady – czy ich nie burzyć, „Stolica. Warszawski tygodnik 
ilustrowany”, 2 (1947), nr 41 (50), s. 11; dyskusję podsumował E. Szwankowski, A jednak burzy się arkady 
na Freta, „Stolica. Warszawski tygodnik ilustrowany”, 2 (1947), nr 47 (56), s. 12. W kronice odbudowy 
klasztoru o wspomnianych arkadach czytamy: „W r. 1823 zostały bardzo niefortunnie wzniesione 
od ulicy pseudogotyckie arkady, a właściwie kramy, które zasłaniają całkowicie kościół. W obecnej 
odbudowie będą one usunięte”. ADK, Wa 90, maszynopis dodany przed rękopiśmienną kroniką.

38 ADK, Wa 90. W zespole klasztoru św. Jacka znajduje się także dokumentacja fotograficzna ukazująca 
zniszczenia wojenne miasta Warszawy (w jednostce tej znajdują się jedynie zdjęcia miasta bez konwentu, 
zob. ADK, Wa 105). Materiał fotograficzny obrazujący ogrom zniszczeń kościoła św. Jacka oraz wysiłek 
około odbudowy zawiera jednostka ADK, Wa 105, zob. przykładowo zdjęcie na odwrociu, którego 
przybito pieczęć z następującym tekstem: „Szanown… Pan… Całym sercem dziękujemy za łaskawe 
nadesłanie ofiary na odbudowę kościoła św. Jacka i polecamy się nadal życzliwej pamięci. Każdego 
miesiąca odprawiamy Mszę św. za naszych Szanownych Ofiarodawców” – blankiet ten jest niewypełniony 
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z odrestaurowaniem kościoła zakończył się w 1962 r  kiedy to prymas Stefan 
Wyszyński poświęcił świątynię39 

Początkowe losy konwentu wzmiankowane były już przez historiogra-
fów dominikańskich, następnie badacze swą uwagę skoncentrowali na wieku 
XVII40, wiek XVIII i XIX a szczególnie kasata zgromadzenia nie zostały jak 
dotąd wyczerpująco omówione41  Zatem warto przyjrzeć się warszawskiej 
fundacji na szerszym tle procesów zakładania innych konwentów, ukazać 
pierwsze lata, proces budowy, porównując go z dziejami klasztorów powstałych 
w I połowie XVII wieku  Poniższe słowa: „(…) okres XVII i XVIII stulecia 
stanowi ciągle pole do pogłębionych badań nad wszystkimi właściwie zagad-
nieniami związanymi z jego funkcjonowaniem – od studiów biograficznych, 
opracowania spisów urzędników klasztornych różnych szczebli, przez kwestie 
powiązane z edukacją i działaniem studium generalnego, działalność bractw 
przyklasztornych, po sprawy dotyczące barokowego wyposażenia świątyni 
i dzieł sztuki zgromadzonych w klasztorze”42, odnoszące się co prawda do kon-
wentu krakowskiego, można z powodzeniem przenieść na klasztor warszawski 

(fot. 1). Niezwykle poruszające jest zdjęcie (fot. 30) ukazujące stojącą wśród rusztowań puszkę z napisem 
„Ofiara na odbudowę kościoła św. Jacka”. Zob. też dokumentację fotograficzną odbudowy kościoła w: 

Kościoły Warszawy w odbudowie, s. 66–67, oraz M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 245–249, zdjęcia nr 22–30; 
A. Wałdowska, Zarys konserwacji nagrobków w kościele św. Jacka w Warszawie (2007–2009), [w:] Atria 
caeli, s. 176, il. 2; por. zdjęcia zniszczonego kościoła w Kościół i klasztor św. Jacka – OO. Dominikanów 
w Warszawie przy ulicy Freta, s. 264–266. Zdjęcia zrekonstruowanego kościoła zawiera jednostka 
ADK, Wa 106. Zob. też informacje dotyczące oryginalnych rzeźb z kościoła, które ocalały ze zniszczeń 
wojennych: Rzeźba św. Jacek, Rzeźba – Matka Boska z Dzieciątkiem ADK, Wa 107. Odnośnie do prób 
rekonstrukcji nagrobków znajdujących się w kościele, które celowo pozostawiono nieodbudowane 
jako pomnik okrucieństwa hitlerowców zob. uwagi w: A. Wałdowska, dz. cyt., s. 164; zob. też wzmianki 
o procesie odbudowy kościoła i klasztoru ADK, S 44/42 a, s. 17–18; odnośnie do odbudowy kościoła zob. 
też B. Kaczyńska, Prace konserwatorskie – miasto st. Warszawa, „Ochrona Zabytków”, 17 (1964), z. 2, s. 93.

39 ADK, S 44/40, s. 2; ADK, S 44/42 a, s. 18.
40 Zob. szerzej teksty zamieszczone w tomie Atria caeli.
41 W okresie poprzedzającym kasatę w klasztorze przebywało 17 zakonników, do studium teologicz-

nego uczęszczało 5 kleryków, w ramach nowicjatu przebywało 14 kandydatów. Zob. H.E. Wyczaw-
ski, Archidiecezja warszawska w świetle schematyzmu z 1863 roku, „Studia Theologica Varsaviensia”, 
6 (1968), nr 1, s. 329; odnośnie do kasaty zgromadzenia zob. uwagi w: J.A. Spież, Dominikanie w Polsce, 
[w:] Chrześcijańska odpowiedź na pytanie człowieka. W 750-lecie służby polskich dominikanów Bogu 
i ludziom, Warszawa 1974, s. 36 i n.; tenże, Dominikanie w Polsce, [w:] Dominikanie. Szkice z dziejów 
zakonu, red. M.A. Babraj, Poznań 1986, s. 297 i n. Zob. ogólne uwagi odnoszące się do polityki carskiej 
wobec klasztorów w: S. Kieniewicz, dz. cyt., s. 252.

42 A. Markiewicz, M. Szyma, M. Walczak, Sztuka w kręgu klasztoru Dominikanów w Krakowie, s. 15.
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Spośród najpilniejszych postulatów badawczych należy wspomnieć 
o konieczności intensyfikacji badań prozopograficznych konwentów domi-
nikańskich w epoce nowożytnej  Warszawski klasztor jest tutaj najlepszym 
przykładem  Niemal całkowicie nierozpoznany pozostaje krąg klasztornych 
decydentów  Jak dotąd Anna Markiewicz zestawiła listę XVII-wiecznych prze-
orów klasztoru św  Jacka43, lukę w tych badaniach jedynie po części wypełnia 
wykaz przeorów autorstwa o  Romana Fabiana Madury zamieszczony poniżej 
w pracy  Badania nad kręgiem zakonnym należałoby poszerzyć o moderato-
rium  Nie można zapominać, że w klasztorze od roku 1700 funkcjonowało 
studium generalne  Już przez XIX-wiecznych badaczy określane było nastę-
pująco: „tu mieściło się pierwszorzędne w kraju studium generalne, w którym 
młodzież zakonna pobierała nauki pod kierunkiem znakomitych nauczycieli  
Stąd wyszło mnóstwo uczonych kaznodziei i słynnych autorów”44  Niestety, 
jak dotąd poza tak ogólnymi wzmiankami nie dysponujemy pogłębionymi 
badaniami na temat warszawskiego studium  Z tego powodu, wzorując się 
na ustaleniach i kwestionariuszu badawczym sformułowanym w odniesieniu 
do studium krakowskiego, należy poddać analizie zapisy odnoszące się do War-
szawy  Szczęśliwie do naszych czasów zachowały się najważniejsze archiwalia 
do dziejów studium generalnego: Liber studii45 oraz Liber promotionum46, 
dzięki nim można sformułować wstępną listę, którą należy zweryfikować 
w oparciu o pozostałe zachowane warszawskie archiwalia 

W  badaniach prozopograficznych pierwszorzędne znaczenie ma syg-
nalizowana wyżej kronika konwentu, która dzieje klasztoru przedstawia 
w oparciu o swoisty katalog przeorów  Ich działalność z całą pewnością za-
sługuje na pogłębione studia, albowiem nie ograniczała się jedynie do kwestii 
czysto administracyjnych  Już w wieku XIX podkreślano, że „przeorami tego 
klasztoru prócz Bzowskiego byli uczeni Dominikanie Jerzy Trebnic, Alan 
Bardziński, Piotr Drogoszewski, Królikowski i  kilku innych  Tu  mieszkali 
także Fabian Birkowski i Hyacynt Mijakowski”47  Nie można także zapominać 
o tym, że część spośród przeorów warszawskich była blisko związana z dwo-

43 A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 21–24.
44 F.M. Sobieszczański, Warszawa. Wybór publikacji, t. I, s. 280.
45 ADK, Wa 4.
46 BN BOZ, rkps 1190.
47 J. Łukaszewicz, dz. cyt., s. 133; zob. też Kościół i klasztor św. Jacka – OO. Dominikanów w Warszawie przy 

ulicy Freta, s. 265–266.
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rem królewskim  Pełnili oni zaszczytne stanowisko kaznodziei królewskich48  
Koleje życia warszawskich zakonników mogą zaskakiwać, o  Ludwik Pozor 
został bestialsko zamordowany przez Szwedów w 1656 r 49 Warto wspomnieć 
też choćby o osobie o  Franciszka Grabieckiego (przeor w Warszawie w latach 
1671–1674), który dał się poznać nie tylko jako teolog związany z dworem 
królewskim, ale również jako miłośnik sztuki  Zlecenie namalowania cyklu 
obrazów w  konwencie należy wiązać z  jego osobą50  Zasadne byłoby spo-
rządzenie poszerzonych biografii przeorów warszawskich, np  wzorując się 
na pracy o  Jaroszewskiego dotyczącej klasztoru lubelskiego51  Należy pamiętać, 
że część zarządców konwentu św  Jacka została ordynariuszami różnych die-
cezji, przywołać tutaj można ojców Antoniego Mdzewskiego, Jana Damascena 
Łubienieckiego czy Antoniego Malinowskiego52 

Zgłębiając dzieje warszawskiego konwentu, należałoby uwzględnić kwestię 
studiów zagranicznych podejmowanych przez dominikanów z tegoż konwentu  
Pomocne w tym celu będą akta kapituł przygotowane do druku przez o  Ma-
durę  Przykładowo w wykazie zakonników zmarłych po odbytej w Piotrkowie 
kapitule w 1693 r  odnajdujemy informacje o Bonawenturze Bykowskim, kle-
ryku z konwentu warszawskiego, który in exoticis studens obiit53 

Istotne dla dziejów warszawskich dominikanów byłoby także ukazanie 
miejsca zajmowanego przez ten konwent na tle pozostałych ośrodków  Rola 
i znaczenie stołecznego miasta, siedziby królewskiej, miejsca odbywania się 
sejmów zapewne odbiło się na dziejach samego klasztoru  O znaczeniu kon-
wentu wymownie świadczy fakt posiadania możnych dobrodziejów, a także 
goszczący tam zarówno dostojnicy Kościoła, jak i świeccy przybysze 

Postulaty badawcze odnoszące się do dziejów warszawskiego konwentu 
należy uzupełnić o aspekty związane z historią gospodarczą54  Badania zwią-
zane z tym nurtem mają w Polsce długą tradycję, od lat przyciągają uwagę 

48 Zob. przykładowo postać przeora Dionizego Mosińskiego, ACPP, t. II, s. 556; czy Franciszka Grabie-
ckiego, tamże, s. 815, 822.

49 ADK, S 44/40, s. 1; Kościół św. Jacka (po-Dominikański) w Warszawie, s. 8; S. Szenic, dz. cyt., s. 32.
50 I.M. Laskowska, dz. cyt., s. 256–257.
51 S. Jaroszewski, Dominikańscy przeorzy konwentu św. Stanisława B. M. w Lublinie 1582–1660, Lublin 2001.
52 Kościół i klasztor św. Jacka – OO. Dominikanów w Warszawie przy ulicy Freta, s. 266.
53 ACPP, t. II, s. 1015.
54 Zob. skrótowy opis dziejów konwentu warszawskiego z wyszczególnieniem posiadanych majątków 

ziemskich Fundatio et Status conv. Varsaviensis, [w:] ACPP, t. III, s. 622–623.
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kolejnych pokoleń adeptów historii  W przeważającej większości historycy 
koncentrują się na  kartach z  dziejów najstarszych konwentów, klasztory, 
które powstały w  epoce nowożytnej, nie zostały jak dotąd wyczerpująco 
przebadane  Los ten podzielił także klasztor św  Jacka w Warszawie  Co warte 
podkreślenia, jak dotąd zaledwie jeden aspekt związany z funkcjonowaniem 
klasztornej ekonomii został omówiony  Ponad 40  lat temu o   Robert Świę-
tochowski ogłosił szkic poświęcony cegielni należącej do warszawskich do-
minikanów  Praca ta stanowi modelowy przykład opracowania dotyczącego 
instytucji prowadzonej przez warszawskich zakonników, ukazano całościowe 
jej dzieje  Warto wspomnieć, że szkic ten powstał w oparciu o lekturę klasz-
tornych rachunków  To właśnie dzięki rachunkom możliwe jest omówienie 
szeregu aspektów codziennej egzystencji konwentu, tematyki tak rzadko 
podejmowanej  Wzorując się na  pionierskiej pracy o   Świętochowskiego, 
należałoby poddać całościowej analizie budżet konwentu, uwzględniając 
materiały odnoszące się do  posiadłości ziemskich, których właścicielami 
byli zakonnicy, takich jak np  majątek Borowy55, Kudłowa56, Gorców57, fol-
wark Jamielnicki58, folwark Jurkowski59, folwark Lipniacki60, gospodarstwo 
Serockie61  Sygnalizując temat posiadłości ziemskich należałoby także szerzej 
przyjrzeć się funkcjonowaniu konwentu w czasie, kiedy w Warszawie rozprze-
strzeniało się morowe powietrze, np  w latach 1677–1679 bracia przebywali 
w Mlęcinie, chcąc ustrzec się przed zbierającą w stolicy przerażające żniwo  
zarazą62 

Dzięki lekturze rachunków poszerzonych następnie o materiały odnoszące 
się do poszczególnych majątków ziemskich, możliwe będzie sformułowanie 
wniosków dotyczących zasobności klasztoru oraz jego miejsca na tle pozosta-
łych ośrodków zakonnych dawnej Rzeczypospolitej63  Całościowa analiza tych 
zagadnień pozwoli odpowiedzieć na pytanie o samowystarczalność prowian-

55 ADK, Wa 57, 58, 59.
56 ADK, Wa 60.
57 ADK, Wa 61, 62.
58 ADK, Wa 63, Wa 64, Wa 65, Wa 66, Wa 67.
59 ADK, Wa 68, Wa 69, Wa 70, Wa 71.
60 ADK, Wa 72, Wa 73, Wa 74, Wa 75, Wa 76, Wa 77, Wa 78.
61 ADK, Wa 79.
62 Zob. przykładowo wzmiankę w: F.M. Sobieszczański, Warszawa. Wybór publikacji, t. II, s. 204.
63 Zob. informacje o gospodarce konwentu warszawskiego ADK, Pp 121, s. 59–62.
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tową konwentu, albowiem klasztorne rachunki odnotowują fakt nabywania 
jedynie pewnych towarów, a co zrozumiałe, nie są wzmiankowane produkty 
sprowadzane z majątków ziemskich  Badania te wypełniłyby lukę w tak ostat-
nio żywiołowo rozwijającej się historii kulinarnej64 

Zajmując się historią gospodarczą konwentu, należałoby również opraco-
wać inwentarz nieruchomości, którymi dysponowali warszawscy dominika-
nie65  Posłużyłby się on nie tylko do wzbogacenia naszej wiedzy o klasztornej 
ekonomii, lecz także pokazałby struktury własności w  stolicy Rzeczypo-
spolitej  Mapa klasztornych nieruchomości znajdujących się w Warszawie 
uzupełniłaby ogłoszone drukiem rejestry podatkowe i  wykazy nierucho-
mości miasta, pozwoliłaby także szerzej przyjrzeć się zasygnalizowanej ak-
tywności braci kaznodziejów na polu „rynku nieruchomości” i wynajmu  
pomieszczeń 

Nie sposób rozdzielić historii gospodarczej warszawskiego klasztoru 
od historii społecznej, środowiskowej  Należy bowiem na proces pozyski-
wania majątków ziemskich i nieruchomości w mieście spojrzeć z szerszej 
perspektywy – miejsca i roli dominikanów, jaką odgrywali w życiu religij-
nym mieszczan warszawskich  Bez dogłębnej kwerendy w zespołach ksiąg 
miejskich Starej i Nowej Warszawy przechowywanych w Archiwum Głów-
nym Akt Dawnych w Warszawie relacje łączące dominikanów z mieszkań-
cami stolicy pozostaną dalej nieznane  Pewne aspekty sygnalizowane były 
już przez Bartoszewicza  Lektura źródeł proweniencji zakonnej przyniesie 
jedynie połowiczny obraz  Krąg znanych klasztornych dobrodziejów66 po-
szerzono dzięki zapisom znajdującym się w księgach miejskich  Na potrzebę 
poniższej pracy kwerendą objęto księgi Starej i Nowej Warszawy zawierające 

64 Warto podkreślić fakt, że dominikanie sprowadzali do Warszawy znaczące ilości francuskich win. Zob. 
B. Grochulska, dz. cyt., s. 44–45.

65 Zob. przykładowo: Libertacya dóbr Oycow Dominikanów Warszawskich, [w:] Volumina Legum, t. 4, 
Petersburg 1860, rok 1667 nr 152, s. 455. Sygnalizując konieczność przebadania posiadłości dominika-
nów, należy zwrócić uwagę na niezbędność rozróżnienia nadań na rzecz konwentu św. Jacka od sum 
przekazywanych obserwantom zob. przykładowo AGAD, AR dz. VIII, sygn. 586; AGAD, Centralne 
Władze Wyznaniowe, sygn. 812.

66 Zob. szerzej wyczerpujące informacje o benefaktorach pochowanych w warszawskim kościele: K. Go-
łąbek, M.A. Janicki, dz. cyt., s. 36–71; M. Ziemierski, „Matrona lat doyzrzałych, kupczyna krakowska”. 
Regina Sroczyńska (1626–1689), [w:] Atria caeli, s. 149 i n. Odnośnie do dobrodziejów warszawskiego 
konwentu zob. klasyczną rozprawę poświęconą rodowi Baryczków, M. Baruch, Baryczkowie dzieje 
rodu patrycyuszowskiego Starej Warszawy, Warszawa 1914, passim.
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zarówno inwentarze mieszczańskie, jak i zapisy testamentowe  Lektura tych 
źródeł pokazała zapisy sum legowanych na rzecz braci kaznodziejów, infor-
macje o długach zaciągniętych u zakonników, a także, co najważniejsze dla 
tytułowego zagadnienia, prośby o pochówek w świątyni dominikańskiej67  
Warto podkreślić, że informacje zawarte w zachowanych do dnia dzisiejsze-
go księgach miejskich, takich jak testamenty czy pobożne legaty, znacząco 
ustępują pod względem dokładności zapisom zawartych w księgach rad kon-
wentu warszawskiego  Niestety księgi te, jak sygnalizowano powyżej, nie są  
kompletne 

67 Sondażowa kwerenda wśród ksiąg miejskich ujawniła informacje o długach zaciągniętych na rzecz 
dominikanów obserwantów AGAD, Księgi miejskie Nowej Warszawy, sygn. 108, k. 6 r, 9 r, 12 r, 13 r; 
AGAD, Księgi miejskie Starej Warszawy, sygn. 699, k. 25 r jak i konwentu św. Jacka AGAD, Księgi miej-
skie Nowej Warszawy, sygn. 108, k. 23 r, 53 v, 55 v, 56 r, 78 v; zob. też AGAD, Księgi miejskie Nowej 
Warszawy, sygn. 161, k. 16 v, 46 r, 51 v–52 r, 64 v–65 r, 84 r–v, 142 r, 143 r; AGAD, Księgi miejskie Starej 
Warszawy, sygn. 321, k. 78, 116 v, 219 r; w pozostałych źródłach powstałych w kancelarii mieskiej 
odnaleźć można wzmianki w inwentarzach mieszczańskich o długach zaciągniętych u bractwa ró-
żańcowego AGAD, Księgi miejskiej Starej Warszawy, sygn. 322, k. 117 r; więcej informacji o związkach 
mieszczan z konwentem św. Jacka znajduje się w expensach pogrzebowych tamże, k. 122 r, 126 r-v, 
198 v oraz AGAD, Księgi miejskie Starej Warszawy, sygn. 323, k. 60 r, 124 r. Sygnalizując zagadnienie 
testamentów, zapisów oraz próśb o pochówek w kościele dominikańskim, należy uwzględnić poniż-
sze zapisy: AGAD, Księgi miejskie Warszawa – Ekonomicznie, sygn. 1223, k. 186 v, 193 r, 242 r, 292 r, 
310 r, 440 r–v, 506 v, 530 r [obserwanci], 540 v, 632 r, 664 r, 818 r, 856 r; zob. zapis na rzecz bractwa 
dominikańskiego z 1618 r. AGAD, Księgi miejskie Warszawa – Ekonomicznie, sygn. 1365, k. 25 r 
oraz dalsze na rzecz dominikanów k. 26 r. 28 v, 30 r; zob. też AGAD, Księgi miejskie Starej Warszawy, 
sygn. 351, s. 30, 60–61, 139; AGAD, Księgi miejskie Starej Warszawy, sygn. 352, k. 2 r., 30 v, 79 v, 85 r, 
91 v, 110 r; AGAD, Księgi miejskie Starej Warszawy, sygn. 353, k. 151 v-152 r-v, 174 v; AGAD, Księgi 
miejskie starej Warszawy, sygn. 354, k. 135 r; AGAD, Księgi miejskie Starej Warszawy, sygn. 355, k. 8 r, 
121 v, 136 r–v, 143 r, 144 r, 149 r, 180 v, 198 v, 199 v, 234 r, 243 v; AGAD, Księgi miejskie Starej Warszawy, 
sygn. 356, k. 5 r–v, 75 v, 187 v; AGAD, Księgi miejskie Starej Warszawy, sygn. 357, k. 16 v i n; AGAD, 
Księgi miejskie Starej Warszawy, sygn. 358, k. 8 v, 9 v, 11 r–v, 24 r–v, 38 v, 93 v, 110 v, 184 v [obserwan-
ci]; AGAD, Księgi miejskie Starej Warszawy, sygn. 359, k. 61 v; AGAD, Księgi miejskie Starej Warszawy, 
sygn. 699, k. 3 v, 41 r, 46 r [zapis na rzecz wszystkich klasztorów w Warszawie], 87 v; AGAD, Księgi 
miejskie Starej Warszawy, sygn. 734, k. 17 v, 40 r, 41 v, 93 r, 139 r, 152 v, 165 r, 199 v. Część zapisów 
testamentowych lakonicznie wzmiankuje zapis na rzecz klasztorów bez doprecyzowania ośrodków 
AGAD, Księgi miejskie Starej Warszawy, sygn. 351, s. 7. Lektura testamentów ujawnia czasem koliga-
cje np wzmianki, że syn był zakonnikiem zob. przykładowo AGAD, Księgi miejskie Starej Warszawy, 
sygn. 358, k. 8 v, oraz testament spisany 23 I 1702 przez warszawskiego mieszczanina Zachariasza 
Prusakowicza, który nadmienił, że jego syn przebywał w klasztorze dominikanów AGAD, Księgi 
miejskie Starej Warszawy, sygn. 353, k. 146 r–v zob. też analogiczną wzmiankę z testamentu z 1704 r. 
AGAD, Księgi miejskie Starej Warszawy, sygn. 354, k. 1 v, a także z 1754 r. AGAD, Księgi miejskie Starej 
Warszawy, sygn. 699, k. 73 r.
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Omawiając zagadnienie dobrodziejów i protektorów konwentu, należy 
podkreślić, iż protektorzy tacy jak można rodzina Baryczków stanowili o roli 
i znaczeniu konwentu na mapie sakralnej Warszawy  Pobożne legaty, podobnie 
jak toczone spory sądowe, uzupełnią lukę w postrzeganiu roli dominikanów 
w stolicy Rzeczypospolitej68  O darach na rzecz konwentu wspomina już prze-
cież pierwszy przeor o  Abraham Bzowski69, podaje je także kronika klasztorna  
W identyfikacji protektorów zakonu pomocne będą inwentarze nierzadko 
informujące, kto ufundował dany zabytek, jak również, co zrozumiałe, same 
zachowane artefakty70  Historia konwentu to nie tylko proces pozyskiwania 
protektorów, to także dzieje postępowań sądowych i sporów, toczonych np  
z augustianami o miejsce zgromadzeń zakonnych w procesjach i uroczystoś-
ciach miejskich71  Dzieje konfliktów i waśni sądowych stanowią jeden z aspek-
tów dnia codziennego, tak ciągle słabo rozpoznanego 

Zasadne wydaje się uzupełnienie wniosków wynikających z lektury źródeł 
miejskich i rachunkowych o księgi bractw działających przy klasztorze  O tym 
aspekcie wspominał w „Gościńcu” Jarzębski:

(…) W tym jest bractwo, dwie kaplice,
Najświętszej Panny tablice 
Ołtarz wielki, niepodobna
Wypisać, jak rzecz ozdobna 
Formy, nie pomyślaj o tym,
Powiem ja każdemu potym,
Jakie na wierzchu figury,
Patrzaj sobie z dołu, z góry,
Tam obaczysz dwa ołtarze;

68 Zob. np wzmiankę o sporze z 1657 r. dotyczącym domu na Nowym Mieście w Warszawie. R.M. Kunkel, 
Materiały do historii architektury polskiej w zbiorach Archiwum Generalnego Dominikanów w Rzymie, 

„Kwartalnik architektury i urbanistyki. Teoria i historia”, 35 (1990), s. 71.
69 A. Bzowski, Propago D. Hyacinthi, s. 96.
70 Zob. przykładowo informacje zamieszczoną na karcie ewidencyjnej Ornatu białego i stuły: Podszewka 

z bawełny, żółta, na niej napis tuszem: ofiarowała Tekla Sadowska / z prośbą o modlitwy / ofiara ok. 1840 
ADK, Wa 107.

71 Wśród materiałów odnoszących się do tego sporu ojcowie augustiane przytaczali treść dokumentów 
okreslających precedencję w sprawie procesji. Zob. szerzej BUW, 21, s. 3 i n.; Katalog rękopisów Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Warszawie, t. I (nr 1–262), oprac. H. Kozerska, W. Stummer, Warszawa 1963, 21 Akta 
warszawskiego konwentu augustianów z końca XVI i XVII w., cz. b, nr 1, s. 40.
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W jednym są relikwijarze,
Apparaty do nich wszelkie,
Mają ochędóstwa wielkie (…)72

Zachowała się księga bractwa różańcowego, jak również archiwalia od-
noszące się do pozostałych bractw73  Wstępne wnioski co do pierwszych lat 
funkcjonowania konfraternii zostały zamieszczone w  dalszej części pracy  
Poprzez lekturę źródeł dotyczących bractw uzupełniony zostanie obraz 
relacji łączących zakonników ze  społeczeństwem, a  także zasięgu oddzia-
ływania konfraternii74  Nie bez znaczenia będzie ukazanie kręgu rekrutacji 
do  zakonu poprzez zestawienie ksiąg brackich z  zachowanymi spisami  
braci 

Funkcjonowanie konfraterni odzwierciedla jeden z aspektów złożonej 
relacji klasztor–miasto, nierozpoznana jest jak dotąd rola, którą odgrywali 
dominikanie na mapie miejsc sakralnych dawnej Warszawy  Z całą pewnością 
istotny wpływ na kształtowanie się religijności w okresie staropolskim miał 
kult relikwii  W związku z tym należałoby przyjrzeć się dziejom kościoła pw  
św  Jacka pod kątem pozyskiwania i propagowania kultu świętych, nie tylko 
poprzez obchody poświęcenia i oddawania czci poszczególnym patronom, lecz 
także dziejom poszczególnych relikwii  Warto dla przykładu nawiązać choćby 
do podarowania konwentowi relikwii św  Piusa V przez byłego przeora o  Jana 
Damascena Łubienieckiego75, bądź do sprowadzenia z Sandomierza relikwii 
bł  Sadoka i jego 48 towarzyszy76 

Krąg oddziaływania braci kaznodziejów na  dawne społeczeństwo to  te-
mat nader złożony  Lektura klasztornych rachunków pozwala na  uchwyce-
nie pewnych relacji łączącej świat sacrum reprezentowany przez konwent 

72 A. Jarzębski, Gościniec abo krotkie opisanie Warszawy, oprac. i wstępem opatrzył W. Tomkiewicz, War-
szawa 1974, s. 181.

73 ADK, Wa 88, Wa 89, Wa 92.
74 Zob. przykładowo opinię: „Arcybractwo, obok wielu mieszczan liczyło pośród swych członków naj-

wyższych dostojników państwa i przyjmowało udział w uroczystościach narodowych”; Z. Chojnacka, 
dz. cyt., s. 11; zob. też „arcybractwo różańcowe, do którego wpisało się mnóstwo osób płci obojej 
z najwyższych stanów i z pośród mieszczan warszawskich”; J. Łukaszewicz, dz. cyt., s. 132.

75 W. Szymborski, Z Przybyszewa w świat, czyli uwagi o życiu Jana Damascena Łubienieckiego, PT, 20 (2014), 
s. 254.

76 Kościół i klasztor św. Jacka – OO. Dominikanów w Warszawie przy ulicy Freta, s. 264.
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z  otaczającym go  profanum77  Aby pełniej zilustrować to  zjawisko, warto 
przyjrzeć się związkom pomiędzy zawodem uosabiającym wręcz zjawiska 
wchodzące do  kategorii profanum  – relacjom pomiędzy żołnierzami a  za-
konnikami78  Klasztorne rachunki ujawniają szereg wydatków, jakie poniósł 
konwent, wypłacając drobne sumy wojskowym  Dysponujemy zapiskami 
o pracach, które dla dominikanów wykonali żołnierze: 14 lutego 1730 r  za-
płacono 12 groszy i 2 szelągi za pilnowanie lasu łomienskiego79, natomiast 
16 sierpnia 1731 r  wypłacono 16 groszy i 2 szelągi za wyciągnięcie z Wisły 
ciała woźnicy Wojciecha80, w innym przypadku 23 października 1809 r  za-
płatę otrzymał żołnierz za wzięcie złodzieja żołnierza z klasztoru81, niestety 
nie odnotowano, co, ani komu ukradł ów przestępca  Konwent ponosił też 
koszty związane z utrzymaniem stacjonujących w nim oficerów82 bądź skra-
dzionych na  terenie klasztoru rzeczy należących do  przebywających tam 
wojskowych83  Sporadycznie w  rachunkach widnieją wpisy np  na  tabakę 
dla żołnierzy bądź wino dla kapitana (wrzesień 1707 r )84  O ile zrozumiałe 
są  wydatki za  prace wykonywane przez żołnierzy, to  trudniej zinterpre-
tować kontekst zakupu pasów karabinowych i  ładownic85, prochu i  kul86,  

77 Np. świat przestępczy – w rachunkach odnotowywano fakt kradzieży, zob. złodziey w niedziele za-
pustną popsuwszy skrzynkę gdym słuchał spowiedzi u sakrament ukradł 6 zł 12 gr, ADK, Wa 52, zapis 
z 4 III 1810 r. Warto także sięgnąć po interesujące źródło, jakim są książki meldunkowe, do których 
wpisywali się goście konwentu. Szerzej zob. ADK, Wa 5 i 6.

78 Sygnalizując zagadnienie związków pomiędzy konwentami a światem wojskowych, warto zwrócić 
uwagę na interesujący rękopis przybliżający te relacje w konwencie lubelskim, zachowały się bowiem 
informacje o przekazaniu 8 koszul dla wojska w 1809 r. Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół 
110/11 Klasztor Dominikanów w Lublinie, sygn. 7.

79 ADK, Wa 34, s. 57.
80 Tamże, s. 127.
81 ADK, Wa 52, zapis z 23 X 1809 r. 
82 Zob. szerzej wydatki w wysokości 24 zł i 24 groszy na ręczniki dla oficerów ADK, Wa 52, zapis z dnia 

21 XI 1811 r. Por. uwagi dotyczące obowiązkowego kwaterunku w czasach sprawowania urzędu 
przeora przez o. Urbana Kunkiewicza 1792–1798 w murach konwentu „kilkunastu oficerów, do stu 
na kwaterę dostał żołnierzy, którym przez dwa miesiące musiał dawać pościel, żywność i opał; potem 
uwolniono mieszkańców od dawania żywności, ale ciężar kwaterunkowy pozostał”. J. Bartoszewicz, 
dz. cyt., s. 196.

83 Przykładowo odkupiono rzeczy o wartości 25 zł i 10 gr. ADK, Wa 52, zapis z dnia 22 X 1818 r.
84 ADK, Wa 33, s. 89.
85 Tamże, s. 214 [15 VIII 1733].
86 Tamże [17 VIII 1733].
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pręta karabinu z kolcem87, czy trzech szabli88. Sytuację komplikuje fakt, że jedy-
nie w kilku przypadkach doprecyzowano przeznaczenie zakupu, np  zapisując: 
funt prochu dla pachołków89, dwa karabiny dla pachołków90, serya pacholcza 
w niej znajdowały się żupany, pasy karabinowe z ładownicami, dwa karabiny 
pacholcze91 

Formułując program badań nad konwentem warszawskim, nie można 
zapominać o działalności duszpasterskiej prowadzonej przez zakonników 
oraz możliwie szeroko postrzeganej kulturze intelektualnej, piśmiennictwie, 
a także historii studium generalnego  Kwestia duszpasterskiej aktywności 
warszawskich zakonników nie została jak dotąd omówiona w literaturze92  
A to przecież w konwencie warszawskim wybitny kaznodzieja o  Piotr Dro-
goszewski napisał dzieło pt  Tarcza wiary Chrystusowej93  Należy podkreślić, 
że kilku przeorów konwentu św  Jacka było kaznodziejami nadwornymi  W tym 
miejscu godzi się wspomnieć nie tylko o  Fabiana Birkowskiego, ale i o  Jana 
Dionizego Mosińskiego czy o  Jacka Mijakowskiego94  Wśród przeorów kon-
wentu warszawskiego odnaleźć można wybitnych kaznodziejów  O o  Floria-
nie Straszyńskim XVIII-wieczny historiograf pisał następująco: „iako kwiat 
osobliwą z siebie cnot y niepospolitych przymiotow wydawał wonność, więc 
od Szlachetnego Magistratu Krak  przez zgodną y wolna elekcyą obrany był 
za dożywotniego Kaznodzieię w Kościele Krak  Archipresbiteralnym P  Maryi 

87 Tamże, s. 213 [VIII 1733].
88 Tamże, s. 211 [12 IX 1733].
89 Tamże, s. 213 [24 VIII 1733].
90 Tamże, s. 211 [12 IX 1733].
91 Zob. szerzej ADK, Wa 35, s. 67 [IX 1733 r.]
92 Wyjątek stanowi studium poświęcone osobie jednego z kaznodziei konwentu warszawskiego: A. Mar-

kiewicz, Wokół jednego z kazań, s. 115 i n.; zob. też skrótowe wzmianki o przykładowych kazaniach 
H. Cieszkowska, K. Kreyser, dz. cyt., s. 58; por. R. Mączyński, Ulice Nowego Miasta, s. 102.

93 Kościół św. Jacka (po-Dominikański) w Warszawie, s. 9.
94 Zob. szerzej Władysława IV króla polskiego w. xiążęcia lit. etc. Listy i inne pisma urzędowe, które do zna-

komitych w kraju mężów z kancelaryi królewskiej wychodziły, zebrał A. Grabowski, Kraków 1845, nr 25, 
s. 22; Z. Baran, Kaznodzieje zakonni kościoła mariackiego w Krakowie w latach 1594–1772, ACr, 21–22 
(1989–1990), s. 332; M. Siejkowski, Świątnica Pańska to iest Kościół Boga w Troycy SS. iedynego z Klasztorem 
WW. OO. Dominikanów w Krakowie, znacznemi Swiętych Pańskich Relikwii, Kapicami, Ołtarzami, Obrazami 
y rożnemu Apparencyami przyozdobiona, Kraków 1743, s. 337; K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa 
w Kościele Katolickim, cz. II: Kaznodziejstwo w Polsce od średniowiecza do baroku, Kraków 2001, s. 383; 
J.A. Spież, Dominikanie w Polsce, s. 28; tenże, Dominikanie w Polsce, [w:] Dominikanie. Szkice z dziejów 
zakonu, s. 289.



34  Bracia z ulicy Freta

w Rynku”95  Fakt ten zaznaczony został w ich biogramach ogłaszanych drukiem 
na łamach słowników i encyklopedii96  Należałoby podjąć próbę inwentaryzacji 
wszystkich dzieł, zarówno wydanych drukiem, jak i pozostających w rękopisie, 
opracowanych przez warszawskich zakonników  Przydatne tu będą choćby 
ogłoszone drukiem biogramy zakonników97  Lista zawierająca informacje 
o pracach obecnie zaginionych stanowiłaby punkt wyjścia do badań dziejów 
spuścizny intelektualnej warszawskich braci kaznodziejów 

Dzięki zachowanym źródłom odnoszącym się do dziejów klasztornego 
księgozbioru możliwe będzie postawienie wstępnych hipotez dotyczących 
historii kultury intelektualnej braci kaznodziejów z konwentu św  Jacka w War-
szawie  Należałoby w pierwszej kolejności prześledzić zachowane inwentarze 
biblioteczne, zarówno najstarszy, jak i ten sporządzony pod koniec wieku 
XVIII98  Zadaniem niemalże niemożliwym do wykonania jest próba oszacowa-
nia stanu biblioteki z II poł  XIX w  Wstępne uwagi o księgozbiorze poczynił 
już Ignacy L  Rychter, niestety najcenniejszy rękopis zawierający informacje 
o bibliotece zaginął, był to Skorowidz autorów spisanej biblioteki O.O. Domini
kanów Warszawskich r. 185499  Dysponujemy jedynie lakonicznymi wzmian-
kami o książkach wypożyczanych z biblioteki od roku 1830  Ta dokumentacja 
nie może zastąpić utraconego Skorowidzu, albowiem ukazuje jedynie dzieła 

95 M. Siejkowski, Świątnica Pańska, s. 339.
96 Zob. przykładowo wzmiankę o działalności Andrzeja Radawieckiego zawierającą także informacje 

o zachowanych wydaniach jego kazań: Radawiecki Andrzej, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna, red. 
Z. Chełmicki, t. 33–34, Warszawa–Lublin–Łódź 1914, s. 135.

97 Zob. przykładowo informacje o dziełach pozostających w rękopisie przeora konwentu warszawskiego 
Damiana Dzieszkowskiego: R. Świętochowski, Dzieszkowski Damian OP, [w:] EK, t. IV, (1983), kol. 603; 
tenże, Dzieszkowski Jakub Damian (1770–1847), [w:] Polscy kanoniści (wiek XIX i XX), cz. I: A–K, oprac. 
J.R. Bar, Warszawa 1981, s. 110–112; tenże, Dzieszkowski Damian (1770–1847), [w:] PSB, t. 6 (1948), 
s. 166–167; J. Zbudniewek, Dzieszkowski Damian Jakub (1770–1847), [w:] SPTK, t. I (1981), s. 440–441. 
Szczególne znaczenie dla badań nad klasztorną gospodarką ma rękopis Damiana Dzieszkowskiego; zob. 
ADK, Pp 121 Brevis Descriptio Erectionis, Summarum fundationalium, ac Obligationum Perpetuarum 
cujuslibet Conventus Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum ad usum A. RR. Provincialium ejusdem 
Provinciae. Opera et studio A. R. P. Sae Tae Mgri Fratris Damiani Dzieszkowski 4ti triennii Provincialis 
Confecta. Varsaviae Anno Domini 1835. Dla przykładu można także wspomnieć o pracach o. Andrzeja 
Radawieckiego: E. Ozorowski, Radawiecki Andrzej zm 1634, [w:] SPTK, t. III (1982), s. 477–478; Z. Mazur, 
Radawiecki Andrzej (zm. 1634), [w:] PSB, t. 29 (1986), s. 669–671.

98 BN BOZ, rkps 1178; T. Makowski, dz. cyt., s. 180.
99 Był to rękopis o sygnaturze 7.1.1; zob. H. Kozerska, Straty w zbiorze rękopisów, s. 111.
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wypożyczone, dodatkowo zapisanych jest zaledwie pięć stron100  Nie dysponu-
jąc XIX-wiecznym inwentarzem biblioteki, poznanie jego zasobu jest zadaniem 
trudnym  W literaturze wzmiankuje się, że Dominikanie prowadzili także 
bibliotekę, zasobnością przewyższającą znacznie księgozbioru innych klaszto
rów101, jakie druki jednakże znajdowały się w jej zbiorach? Kolekcja ta musiała 
być imponująca, gdyż odnotowano, że Linde wiele korzystał z jej zasobów102 

W dalszej kolejności należy podjąć próbę inwentaryzacji zachowanych 
druków, które były własnością konwentu warszawskiego  W literaturze zgła-
szano już postulat spisania druków należących niegdyś do przedstawicieli 
rodu Baryczków103  Szczęśliwie XVIII-wieczny inwentarz przynosi znacznie 
dokładniejsze informacje o książkach niż najstarszy zachowany wykaz z po-
czątków wieku XVII, przez co identyfikacja tytułów jest znacznie pewniejsza  
Należałoby także podjąć próbę inwentaryzacji wszystkich zachowanych dru-
ków niegdyś będących częścią warszawskiej biblioteki  Zbiór ten rozproszony 
został już w wieku XIX  Bez choćby wstępnego wykazu druków nie jest możli-
we ukazanie działalności o  Jana Damascena Łubienieckiego, który do historii 
przeszedł między innymi jako dobrodziej klasztornej biblioteki  Jego nazwisko 
dość często pojawia się wśród not proweniencyjnych odnotowywanych choćby 
przez Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie  Pełniejsze rozpoznanie księgozbioru klasztornego, analiza glos 
i not proweniencyjnych, umożliwi przedstawienie warsztatu, jakim dyspono-
wali warszawscy dominikanie  Będzie to także punkt wyjścia do badań nad 
spuścizną intelektualną zakonników  Już wstępna lektura warszawskiego liber 
studii przynosi informacje o dziełach autorstwa warszawskich zakonników  
Warto tutaj ponownie nawiązać do postaci przeora o  Jana Damascena Łubie-
nieckiego, który napisał pracę o św  Piusie V104  Nie można także zapominać 
o monumentalnej pracy historiograficznej o  Damiana Dzieszkowskiego, który 

100 ADK, Wa 95, s. 1–5.
101 H. Cieszkowska, K. Kreyser, dz. cyt., s. 58; zob. też Ł. Gołębiowski, dz. cyt., s. 79; Przewodnik po kościołach, 

s. 31.
102 Kościół św. Jacka (po-Dominikański) w Warszawie, s. 13; zob. też J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 197.
103 A. Sołtan, Handel książką i czytelnictwo mieszczańskie w Warszawie w XVI i pierwszej połowie XVII w., 

AM, 2 (1999), s. 39; zob. też informacje o książkach należących do tegoż rodu: J. Adamczyk, Stare 
druki w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy, [w:] Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie, red. J. Tazbir, 
Warszawa 1961, s. 763.

104 BN BOZ, rkps 1138; T. Makowski, dz. cyt., s. 179.
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przedstawił dzieje zakonu braci kaznodziejów105  Analiza piśmiennictwa war-
szawskich zakonników pod kątem ich zainteresowań przeszłością zakonną czy 
biografistyką stanowi kolejny punkt na liście postulatów badawczych związa-
nych z konwentem św  Jacka 

Na interesujący aspekt związany bezsprzecznie z formacją dominikanów 
zwrócił ostatnio uwagę o  Marek Miławicki – jest nią udział w powstaniach 
narodowych106  Zasadne byłoby przyjrzenie się także i pod tym kątem dziejom 
warszawskich zakonników  O patriotycznej postawie braci kaznodziejów z kon-
wentu św  Jacka wspomniał o  Madura, opisując epizod z czasów insurekcji 
kościuszkowskiej107 

Do listy postulatów badawczych związanych z historią konwentu warszaw-
skiego dopisać należy opracowanie dziejów studium generalnego założonego 
w 1700 r  Należy podkreślić, że dominikańskie studia zakonne funkcjonujące 
w polskiej prowincji w XVII i XVIII wieku ciągle czekają na monograficz-
ne opracowanie108  Jedynie studium generalne w Krakowie posiada wstępne 

105 To czterotomowe dzieło pozostaje w rękopisie ADK, R 560.
106 Zob. szerzej M. Miławicki, Położenie klasztorów dominikańskich w guberniach zachodnich Cesarstwa 

Rosyjskiego w latach 1795–1914, [w:] Święty Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku, red. A. Barciak, 
Katowice 2008, s. 348–352; tenże, Dominikanie na kresach wschodnich Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów (teren dzisiejszej Białorusi), FHCr, 20 (2014), s. 95–96, 122–124; o zaangażowaniu dominikanów 
w działalność określaną przez zaborcę jako uczestniczenie w buntowniczej demonstracyi w okresie 
poprzedzającym wybuch powstania styczniowego zob. uwagi D. Burdzy, O wypadkach zaszłych 
w mieście Sandomierzu. Dominikanie z klasztoru przy kościele św. Jakuba w przededniu powstania 
styczniowego, [w:] Historia magistra vitae est… Studia z dziejów społeczno-politycznych, gospodarczych 
i kulturalnych. Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr hab. Wiesławowi Cabanowi z okazji 45-lecia 
pracy naukowej, red. L. Michalska-Bracha, M. Przeniosło, B. Wojciechowska, Kielce 2016, s. 145–149; zob. 
też informacje o zaangażowaniu dominikanów z Klimówki w powstanie kościuszkowskie: L. Jasielczuk, 
Dzieje klasztoru ojców dominikanów w Klimówce 1686–1832, Białystok 2005, s. 125–131. 

107 Podczas powstania Kościuszkowskiego (1794) przeor klasztoru św. Jacka O. Urban Kunkiewicz przekazał 
Skarbowi Państwa resztki srebra z kościoła św. Jacka wartości 657 grzywien i 15 groszy, oraz pewną ilość 
sukna. ADK, S 44/42 a, s. 13.

108 Zagadnienie kształcenia zakonników w XVII i XVIII wieku omawia J. Flaga: Formacja i kształcenie du-
chowieństwa zakonnego w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Lublin 1998; tenże, Ankieta zakonna 
nuncjusza G. Garampiego z lat 1773–74 jako podstawa źródłowa do badań nad studiami zakonnymi i ich 
organizacją, RTK, 36 (1989), z. 4, s. 35–44; tenże, Formacja kandydatów do zakonów w XVII i XVIII wieku, 
RHum, 38 (1990), z. 2, s. 79–117; tenże, Z problematyki formacji intelektualnej kandydatów do zakonów 
w XVIII wieku. Organizacja i funkcjonowanie studiów retoryki, ZN KUL, 35 (1992), nr 1–2, s. 63–84; tenże, 
Z problematyki funkcjonowania studiów zakonnych w XVII i XVIII wieku, RHum, 39–40 (1991–1992), z. 2, 
s. 81– 96; tenże, Organizacja zakonnych studiów filozoficzno-teologicznych w XVII i XVIII wieku, RHum, 
42 (1994), z. 2, s. 97–122; tenże, Sposób powoływania lektorów w studiach zakonnych w XVII i XVIII wieku 
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ustalenia odnoszące się do regensów sprawujących swój urząd w XVI i XVII 
wieku109  Studium warszawskie skrótowo scharakteryzował o  Robert Święto-
chowski, syntetycznie omawiając dzieje szkolnictwa teologicznego dominika-
nów110  Opracowanie wykazu zakonników wchodzących w skład moderatorium 
(regens, bakałarz studium, magister studentium, przeor) stanowi nie tylko 
punkt wyjścia do dziejów studium generalnego, lecz także będzie znaczącym 
uzupełnieniem prozopografii klasztornej  Należałoby także zweryfikować 
funkcjonujące w literaturze informacje o konflikcie spowodowanym przez pró-
by założenia studium w Warszawie, które wpisywało się w szerszy nurt sporów 
pomiędzy Krakowem a klasztorem św  Jacka111  Na całościowe opracowanie 
czekają także dzieje szkoły wydziałowej funkcjonująca przy konwencie braci 
kaznodziejów w Warszawie112  W 1824 r  szkoła ta była jedną z najmniejszych 

oraz przysługujące im przywileje, RTeol., 42 (1995), z. 4, s. 43–63; tenże, Uczoność zakonów w II połowie 
XVIII wieku, [w:] Christianitas et cultura Europae. Księga jubileuszowa profesora Jerzego Kłoczowskiego, 
cz. 1, red. H. Gapski, Lublin 1998, s. 265–271; tenże, Z problematyki szkolnictwa publicznego zakonów 
w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku, RHum, 48 (2000), z. 2, s. 133–144. Zob. też uwagi 
H. Gapskiego, Rekrutacja do zakonów męskich w Polsce w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku 
na przykładzie krakowskiego ośrodka zakonnego, Lublin 1987.

109 Zob. W. Szymborski, Źródła do historii dominikańskiego studium generale w Krakowie w epoce nowożytnej. 
Stan badań i perspektywy badawcze, FHCr, 18 (2012), s. 193–211.

110 R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, s. 214, dodatek I, nr 132, s. 252–253.
111 Zob. np. uwagi J. Kłoczowski, Zakon Braci Kaznodziejów w Polsce 1222–1972. Zarys dziejów, [w:] Studia 

nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, t. I, red. J. Kłoczowski, Warszawa 1975, s. 65.
112 Zob. szerzej ADK, Wa 8 oraz Wa 9; dzieje szkoły zarysował jej rektor o. Damian Dzieszkowski; zob. 

D. Dzieszkowski, Krótka wiadomość historyczna o szkole wydziałowej na Nowem Mieście pod dozorem 
XX Dominikanów zostaiącey, [w:] Na popis publiczny uczniów szkoły wydziałowey warszawskiey XX Do-
minikanów, który będzie się odbywał w dniach 25 i 26 lipca szanowną publiczność imieniem Instytutu 
zaprasza X Damian Dzieszkowski Rektor, Warszawa 1826, s. 3–6; następnie omówił przedmioty na-
uczane w poszczególnych klasach tamże, s. 7–16; a także pracę Na popis publiczny uczniów szkoły 
wydziałowey XX. Dominikanów mający się odbyć w d. 21 i 22 lipca 1828, Warszawa 1828, s. 53–54; por. 
A. Szczypiorski, dz. cyt., s. 161; R. Mączyński, Ulice Nowego Miasta, s. 102; H. Szwankowska, dz. cyt., 
s. 141. Zob. też wzmianki o powołaniu szkoły wydziałowej decyzją Komisji Edukacyjnej z 17 IV 1823 r. 
ADK, S 44/42 a, s. 14; zob. też informacje funkcjonowaniu szkoły oraz o wyposażeniu książkach, na-
rzędziach matematycznych i fizycznych: A. Winiarz, Szkolnictwo księstwa warszawskiego i królestwa 
polskiego (1807–1831), Lublin 2002, s. 286–287, 295, 296; A. Szczypiorski, dz. cyt., s. 159–161; odnośnie 
do dziejów księgozbioru biblioteki wydziałowej zob. raport z czynności bibliotecznych Samuela Bo-
gumiła Lindego Dyrektora Biblioteki Rządowej z dnia 15 II 1835 za okres od 1 I 1830 do 31 XII 1834: 
Materiały do dziejów państwowej polityki bibliotecznej w księstwie warszawskim i królestwie polskim 
(1807–1831), wyd. M. Łodyński, Wrocław 1958, nr 155, s. 201–202; J. Schiller, Nauczyciele szkół średnich 
Warszawy w pierwszej połowie XIX w. Szkic do portretu grupy zawodowej, „Rozprawy z dziejów oświaty”, 
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31 (1989), s. 85–86, 89; obowiązki bibliotekarzy pełnili o. Edward Chromicki (1826–1830), o. Tomasz 
Wasiłowski mgr (1830), rektorami szkoły wydziałowej w Warszawie byli następujący duchowni: o. Da-
mian Dzieszkowski (1824), o. Adam Kamieniowski (1824), o. Paweł Redecki (1824), o. Jerzy Tetzner 
(1824–1826); zob. szerzej M. Łodyński, Organizacja bibliotek szkolnych księstwa warszawskiego i kró-
lestwa polskiego w latach 1807–1831, „Przegląd Biblioteczny”, 28 (1960), s. 22–24; szkołę utworzono 
w 1811 r. i umieszczono w zabudowaniach dominikańskich, a od roku 1823/24 Komisja Rządowa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego powierzyła ją zarządowi dominikanów; spośród ojców 
dominikanów uczyli w niej: łaciny rektor Damian Dzieszkowski, religii i moralności prefekt Teofil 
Wszelaki, historii naturalnej Rajmund Nowacki, fizyki i matematyki Gwalbert Cwik, języka łacińskiego 
i polskiego Edward Chroniecki oraz Leon Jędrzejowski, geografii, historii powszechnej i Polski An-
toni Grzyciński; zob. Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskim w Warszawie, 
1 (1824), s. 137–138; wedle rocznika instytutów 1826/27 skład Zgromadzenia nauczycielskiego był 
następujący: Rektor o. Damian Dzieszkowski – język łacinski, prefekt o. Tomasz Dąbrowski – nauka 
religii i moralności, profesorowie o. Gwalbert Cwik – matematyka i fizyka, o. Edward Chromicki – ję-
zyk łaciński, o. Antoni Grzepiński – geografia, historia, o. Leon Jędrzejowski – arytmetyka i historia 
naturalna, o. Gabryel Broździński – język polski i łaciński, kurator Antoni Bader – język francuski, 
nauczyciele Ignacy Rychter – język polski, niemiecki, grecki, Aleksy Nendzyński – język łaciński 
i geografia, Adam Podymowicz – nauki przyrodnicze, Karol Schmit – kaligrafia i rysunki; Rocznik 
Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskim w Warszawie, 2 (1826/1827), s. 248–249; 
tom III Rocznika zamieszcza następujący Skład Zgromadzenia Nauczycielskiego: rektor o. Damian 
Dzieszkowski – język łaciński, prefekt o. Tomasz Dąbrowski – religia, historia starożytna i moralności, 
profesorowie o. Gwalbert Cwik – matematyka, język łaciński, arytmetyka, o. Edward Chromicki – język 
łaciński, francuszki, grecki, o. Gabryel Brozdziński – język łaciński i polski, o. Jacek Jakubowski – aryt-
metyka, historia Polski, o. Zefiryn Kołomyski geografia, historia powszechna, kalligrafia, nauczyciele 
Ignacy Rychter – język polski, łaciński, niemiecki i geografia, Teofil Borzęcki – fizyka, historia naturalna, 
język niemiecki, Franciszek Rydzewski – arytmetyka, fizyka, algebra, Kajetan Mijakowski – rysunki; 
Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskim w Warszawie, 3 (1830), s. 164; zob. 
też ACPP, t. IV, s. 66, 105, 128; zob. też uwagi R. Świętochowski, Tradycje muzyczne zakonu kaznodziej-
skiego w Polsce (ciąg dalszy), „Muzyka. Kwartalnik poświęcony historii i teorii muzyki oraz krytyce 
naukowej i artystycznej”, 8 (1963), nr 4 (31), s. 17; początkowo biblioteka składała się z 358 książek, 
413 wzorów rysunkowych oraz 13 narzędzi matematycznych i fizycznych Rocznik Instytutów Religij-
nych i Edukacyjnych w Królestwie Polskim w Warszawie, 1 (1824), s. 138, z czasem księgozbiór składał 
się z 593 publikacji oraz 566 wzorów rysunkowych; zob. M. Adrianek, Biblioteki publicznych szkół 
średnich księstwa warszawskiego i królestwa polskiego do r. 1831, RBibl, 22 (1978), z. 1–2, s. 36, tabela 
nr 3 s. 42; Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskim w Warszawie, 3 (1830), 
s. 164; zob. też E. Słodkowska, Biblioteki w Królestwie Polskim 1815–1830, Warszawa 1996, zestawie-
nie nr 2; w szkole funkcjonowało także muzeum narzędzi matematycznych i fizycznych a opiekę nad 
nim sprawował o. Gwalbert Cwik; Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskim 
w Warszawie, 2 (1826/1827), s. 249; Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskim 
w Warszawie, 3 (1830), s. 164; zob. też wzmianki o szkole wydziałowej: w 1824, 1825, 1826, 1827 r. 
obowiązki rektora pełnił o. Damian Dzieszkowski; Nowy kalendarzyk polityczny na rok zwyczayny 1824, 
Warszawa [brak d.w.], s. 126; Nowy kalendarzyk polityczny na rok zwyczayny 1825, Warszawa [brak 
d.w.], s. 126; Nowy kalendarzyk polityczny na rok zwyczayny 1826, Warszawa [brak d.w.], s. 143–144; 
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w Królestwie Polskim, uczęszczało doń 105 uczniów113, trzy lata później liczba 
wzrosła do 176114 

Listę powyższych postulatów możnaby rozszerzać  Należy na koniec zwró-
cić uwagę na zagadnienie dzieł sztuki, które niegdyś znajdowały się w kościele 
św  Jacka w Warszawie  Podjęcie próby prześledzenia, dokąd mogły trafić 
zakonne obrazy czy paramenty liturgiczne, z całą pewnością uzupełni do-
tkliwą lukę w historii konwentu po jego kasacie i tragicznych wydarzeniach 
z czasów II wojny światowej, kiedy to kościół uległ niemalże całkowitemu 
zniszczeniu115  Warto w tym miejscu powołać się na opinię prof  Marka Wal-
czaka: „ważnym świadectwem zainteresowań historycznych w klasztorach 
predykantów prowincji polskiej są też cykle narracyjne poświęcone dziejom 
zakonu, na przykład częściowo rozproszony zespół płócien z trzeciej ćwierci 
XVII w  w kościele św  Jacka w Warszawie”116. Pobieżna lektura dokumentacji 
odnoszącej się do zbiorów sztuki użytkowej, rzeźb, malarstwa, zabytków ar
chitektury znajdujących się w klasztorze św  Jacka wykazuje obecność ornatów, 
szat liturgicznych i rzeźb należących do dominikanów w Podkamieniu, Żółkwi, 
Lwowie, Tarnopolu i Czortkowie117  W przyszłości warto byłoby całościowo 
prześledzić losy migracji dominikańskich zabytków sztuki, gdyż ich historia 

Nowy kalendarzyk polityczny na rok zwyczayny 1827, Warszawa [brak d.w], s. 133; w 1828, 1829 r. 
rektorem był o. Damian Dzieszkowski, prefektem o. Tomasz Dąbkowski; Nowy kalendarzyk polityczny 
na rok zwyczayny 1828, Warszawie 1828, s. 157; Nowy kalendarzyk polityczny na rok zwyczayny 1829, 
Warszawie 1829, s. 163; Nowy kalendarzyk polityczny na rok zwyczayny 1830, Warszawie 1829, s. 179; 
zob. też J. Zbudniewek, Dzieszkowski Damian Jakub, s. 440; R. Świętochowski, Dzieszkowski Damian 
OP, kol. 603; tenże, Dzieszkowski Damian, s. 166; odnośnie do funkcjonowania szkół wydziałowych 
w XIX-wiecznym systemie kształcenia zob. szerzej: A. Winiarz, Szkolnictwo księstwa warszawskiego, 
s. 265–298; Rys ogólnego planu edukacyi publiczney w Królestwie Polskiem, [w:] Rocznik Instytutów 
Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskim w Warszawie, 3 (1830), s. 23–25; okres wcześniejszy 
w dziejach warszawskiej szkoły wydziałowej omawia B. Michalik, Dzieje wychowania i szkolnictwa 
w Warszawie stanisławowskiej, Warszawa 2001, s. 117–148.

113 A. Winiarz, Szkolnictwo księstwa warszawskiego, s. 287.
114 Tamże, s. 294.
115 Jak dotąd najpełniej opracowane jest zagadnienie dziejów obrazów znajdujących się w zbiorach 

Muzeum Narodowego w Warszawie I.M. Laskowska, dz. cyt., s. 254–255.
116 M. Walczak, Świat obrazów braci predykantów. Przyczynek do badań nad ikonografią zakonną w polskiej 

prowincji dominikańskiej w okresie nowożytnym, [w:] Historia, kultura i sztuka dominikanów na Śląsku 
1226–2013. W trzechsetlecie beatyfikacji bł. Czesława, red. D. Galewski, W. Kucharski, M.L. Wójcik, Wrocław 
2015, s. 184–185.

117 Zob. przykładowo karty inwentarzowe zbiorów z następujących klasztorów: Podkamień – Ornat 
biały /żółty/ i Welum; Dalmatyka zielona; Welum białe /złote/; Welum czerwone; Żółkiew – Welum 
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ujawnia interesujące losy nie tylko zakonników, ale i osób świeckich ukrywa-
jących z narażeniem życia dobra kultury – dla przykładu można wspomnieć 
odyseję obrazu Matki Bożej Różańcowej, która przebyła drogę z Tarnopola 
przez Kraków do Poznania118 

zielone; Lwów – Rzeźba „ecce homo”, Tarnopol – Rzeźba – Matka Boska Łaskawa; Czortków – Puszka 
na komunikanty, ADK, Wa 107; zob. też R. Mączyński, Ulice Nowego Miasta, s. 90–91. 

118 Zob. szerzej W. Szymborski, Z więzienia w Tarnopolu przez Lwów, Przemyśl i zieloną granicę do Tarno-
brzegu – krytyczna edycja wspomnień dominikanów o. Romana Madury i br. Jacka Matogi z września 
1939, „Rocznik Przemyski. Historia”, z. 1 (20), (2017), s. 313–314. 



Początki klasztoru  
ojców dominikanów w Warszawie

omawiając Pierwsze lata funkcjonowania konwentu warszawskiego, warto 
zwrócić uwagę na jak dotąd nie w pełni wyzyskane przez badaczy źródło, 
jakim jest sporządzony zapewne w 1612 r  rękopis o sygnaturze Wa 86 prze-
chowywany w zbiorach Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Kra-
kowie  Jest to najstarszy znany inwentarz klasztoru warszawskiego  Składa się 
on z trzech części: pierwsza dotyczy wykazu paramentów liturgicznych, wot, 
relikwiarzy i zatytułowana jest Officina Sacristiae, następnie pisarz zakonny 
zamieścił wyjątkowo skrótowy i lakoniczny wykaz książek Officina Librariae1, 
całość zamyka inwentarz sprzętów kuchennych Officina Culinae  Przedmiotem 
poniższej analizy i edycji będzie część pierwsza i druga tego rękopisu, część 
trzecia opisująca wyposażenie kuchni została zamieszczona jako aneks w tek-
ście omawiającym leczniczą dietę dominikanów konwentu warszawskiego2 

Omawianie znaczenia tego zabytku należy rozpocząć od części zawierającej 
wykaz wot i paramentów liturgicznych, w dalszej kolejności zasygnalizowane 
zostanie znaczenie inwentarza bibliotecznego dla poznania pierwszych lat 

1 W zbiorach Biblioteki Narodowej znajduje się sporządzony na przełomie XVIII i XIX wieku katalog 
druków klasztornej biblioteki; zob. BN BOZ, rkps 1178. Za życzliwe udostępnienie skanów tego 
rękopisu składam serdeczne wyrazy podziękowania o. Markowi Miławickiemu. Zob. też T. Makowski, 
Rękopisy dominikańskie w zbiorach Biblioteki Narodowej, PT, 9 (2003), s. 180. 

2 Szerzej zob. W. Szymborski, Zdrowa żywność? Uwagi o leczniczej diecie dominikanów w epoce nowożytnej, 
przykład klasztoru warszawskiego, [w:] Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w perspektywie historycznej, 
red. P. Jędrzejewski, P. Magier, K. Skrężyna, G. Szuster, Kraków 2016, Aneks I Wykaz sprzętów kuchennych 
znajdujących się w konwencie warszawskim około 1610 r., s. 92–93.
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funkcjonowania konwentu św  Jacka  Pomimo pierwszorzędnego znaczenia 
dla poznania przeszłości konwentu warszawskiego rękopis ten nie był jak do-
tąd przedmiotem wyczerpującej analizy, jedynie Anna Markiewicz zwróciła 
uwagę na jego wagę dla poznania przeszłości warszawskiego klasztoru braci 
kaznodziejów3 

 Przed omówieniem zawartości tego zabytku warto podkreślić, że rola 
staropolskich inwentarzy dla poznawania przeszłości jest nie do przecenienia, 
z tego powodu od dawna przyciągają one uwagę badaczy  Wykorzystywane 
są one do poznania nie tylko dziejów kultury materialnej, historii mentalności, 
lecz również do odtwarzania mikrohistorii4  W ostatnich latach można zaob-
serwować wzrost zainteresowania badaczy tą kategorią źródeł  Na rynku wy-
dawniczym dostępny jest szereg edycji staropolskich inwentarzy kościelnych5  

3 A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”. Kościół i klasztor Dominikanów 
św. Jacka w Warszawie w XVII wieku, [w:] Atria caeli. Epitafia i nagrobki w dominikańskim kościele 
św. Jacka w Warszawie, red. A. Markiewicz, Kraków 2009 (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu 
Historycznego, 6), s. 20.

4 Zob. szerzej uwagi A. Markiewicz, Osiemnastowieczne inwentarze jako źródło do dziejów klasztorów pro-
wincji ruskiej dominikanów, KHKM, 61 (2013), nr 1, s. 75 i n.; zob. też rozważania odnośnie do inwentarzy 
mienia jako źródeł do badania kultury: D. Główka, A. Klonder, Inwentarze mienia w badaniach kultury 
Europy od średniowiecza po nowożytność, KHKM, 61 (2003), nr 2, s. 157 i n.; M. Koczerska, Inwentarze 
majątku ruchomego duchowieństwa krakowskiego w XV wieku, tamże, s. 201 i n.; A. Włodarek, Inwentarze 
klasztorne w badaniach z historii sztuki na przykładzie inwentarzy klarysek krakowskich, tamże, s. 220 i n.

5 Zob. przykładowo edycje Agnieszki Biedrzyckiej Kościół katedralny w Kamieńcu Podolskim w świetle 
wizytacji z roku 1741, RBPAN, 47 (2002), s. 9–80; Inwentarz kościołów dekanatu szarogrodzkiego w zbiorach 
Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, RBPAN 49 (2004), s. 63–107; Inwentarze kościołów dekanatu 
jazłowieckiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, RBPAN, 50, (2005), s. 53–96; 
Inwentarz kościołów dekanatu dunajowieckiego (część zachodnia) w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU 
i PAN w Krakowie, RBPAN, 51 (2006), s. 49–117; Inwentarz kościołów dekanatu dunajowieckiego (część 
wschodnia) w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, RBPAN, 52 (2007), s. 45–103; Inwentarz 
kościołów dekanatu czarnokozinieckiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, RBPAN, 
53 (2008), s. 47–106; Inwentarz kościołów dekanatu satanowskiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU 
i PAN w Krakowie, RBPAN, 54 (2009), s. 93–178; Inwentarz kościołów dekanatu międzyboskiego w zbiorach 
Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, RBPAN, 55 (2010), s. 79–133; zob. też edycję A. Markiewicz, 
Inwentarze kościoła w Nastasowie z XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i Pan, RBPAN, 54 (2009), 
s. 53–91; informacje o wotach ofiarnych złożonych w przemyskim konwencie dominikanów wydał: 
A. Sroka, Kult Matki Bożej Jackowej w Przemyślu, Jarosław 2004, s. 26–80; w monografii opisującej 
historię konwentu Gidelskiego Anna i Pawel Dettloff ogłosili drukiem zarówno inwentarze bractwa 
różańcowego z 1729 i 1742 r., jak również inwentarz kościoła i klasztoru z 1903 r. ze zbiorów ADK; zob. 
A. Dettloff, P. Dettloff, Domus aurea. Architektura i sztuka dominikańskiego sanktuarium Matki Bożej 
w Gidlach, Warszawa 2016, s. 364–380.
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Wśród ogłaszanych drukiem źródeł znajdują się także inwentarze kościołów 
i klasztorów dominikańskich  Jednakże badacze w przeważającej większości 
koncentrują swoją uwagę na dawnych terenach kresów Rzeczypospolitej6 

6 Zob. przykładowo prace: A. Markiewicz, Kościół dominikański pw. Wniebowziecia Najświętszej Mari Panny 
w Latyczowie w świetle wizytacji diecezji kamienieckiej z roku 1741, RBPAN, 49 (2004), s. 109–126; taż, 
Kościół i klasztor oo. dominikanów w Lachowicach w świetle wizytacji prowincji ruskiej św. Jacka z 1708 
roku, NP, 104 (2005), s. 111–128; taż, Inwentarz kościoła i klasztoru oo. dominikanów w Rakowie z lat 
1708–709, RBPAN, 51 (2006), s. 117–131; taż, Kościół i klasztor oo. dominikanów w Brodach w świetle 
osiemnastowiecznych inwentarzy, [w:] Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej, red. 
A. Markiewicz, M. Miławicki, Kraków 2009 (Studia i Źródła Dominikańkiego Instytutu Historyczne-
go w Krakowie, 5), s. 227–257; taż, Klasztory prowincji ruskiej dominikanów w świetle wizytacji z lat 
1708–1709, [w:] Inter oeconomiam coelestem et terrenam. Mendykanci a zagadnienia ekonomiczne, red. 
W. Długokęcki, T. Gałuszka, R. Kubicki, A. Zajchowska, Kraków 2011 (Studia i Źródła Dominikańkiego 
Instytutu Historycznego w Krakowie, 9) , s. 487–515. Inwentarze dominikańskich kościołów często 
są przedmiotem edycji w pracach ogłaszanych drukiem w ramach serii Materiały do dziejów sztuki 
sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej jako aneksy artykułów opisujących kościoły 
i klasztory; zob. szerzej: J.T. Petrus, Kościół p.w. Wniebowziecia Najświętszej Marii Panny i klasztor OO. Do-
minikanów (OP), zwany Conventus Regalis, [w:] Materiały, cz. 1, t. 2, Kraków 1994, s. 124–133, 135–155; 
tenże, Dawny kościół p.w. Św. Andrzeja i były klasztor PP. Dominikanek (MOP), [w:] tamże, s. 172–175; 
J.K. Ostrowski, Kościół parafialny p.w. śś. Piotra i Pawła w Jaworowie, [w:] Materiały, cz. I, t. 3, Kraków 
1995, s. 91–93; P. Krasny, Kościół p.w. Wniebowzięcia Najśw. Panny Marii i Podwyższenia Krzyża Św. oraz 
klasztor oo. dominikanów wraz z założeniem pielgrzymkowym w Podkamieniu, [w:] Materiały, cz. I, t. 13, 
Kraków 2005, s. 186–192; T. Zaucha, Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najśw. Panny Marii i klasztor 
oo. dominikanów w Jezupolu, [w:] Materiały, cz. I, t. 14, Kraków 2006, s. 115–119; J. Skrabski, Kościół p.w. 
św. Wincentego Ferreriusza i klasztor oo. dominikanów z przynależnymi zabudowaniami w Tarnopolu, 
[w:] Materiały, cz. I, t. 16, red. J.K. Ostrowski, Kraków 2008, s. 297–304; T. Zaucha, Kościół parafialny p.w. 
Narodzenia Najśw. Panny Marii i św. Szczepana pierwszego męczennika w Potoku Złotym, [w:] Materiały, 
cz. I, t. 18, Kraków 2010, s. 215–224; K. Mączewska, Kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej i klasztor 
dominikanów w Jelnie, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej 
Rzeczypospolitej, cz. III: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa wileńskiego, t. 2, 
red. J.K. Ostrowski, Kraków 2008, s. 67–82. Spośród edycji inwentarzy obejmujących inne regiony 
Rzeczypospolitej zob. Z. Krasucki, Inwentarz skarbca krakowskiego kościoła Dominikanów z r. 1649, 
[w:] Sprawozdania z posiedzeń Komisyi za czas od 1 stycznia 1895 roku do 31 grudnia 1895 zestawione 
przez sekretarza Komisyi Dra Jerzego hr. Mycielskiego, „Sprawozdania Komisyi do badania Historii 
Sztuki w Polsce”, 6 (1897), z. 1, s. III–XI; K. Ciesielska, Inwentarze kościoła św. Mikołaja i klasztoru domi-
nikanów w Toruniu z lat 1817 i 1831, ZH, 48 (1983) z. 3, s. 185–201; E. Wółkiewicz, Inwentarz kościoła 
dominikanów w Opolu z 1609 roku. „Clenodia, apparamenta et supplex”, STHŚO, 21 (2001), s. 375–383; 
A. Szymanek, Klasztor oo. dominikanów w Wysokim Kole i jego inwentarz z lat 1742–1744, [w:] Kościół 
katolicki w regionie radomskim (XV–XX w.), wydanej w ramach czasopisma: „Biuletyn Kwartalny Ra-
domskiego Towarzystwa Naukowego”, 33 (1998), z. 2–4, s. 93–117; Copiarium privilegiorum et aliorum 
documentorum Conventus Lanciciensis Ordinis Praedicatorum 1387–1616, oprac. T. Stolarczyk, współpraca 
D. Gwis, Łęczyca 2009, passim; A. Markiewicz, „Aniołków dwa srebrnych i ornat ze złota szyty”. Inwentarz 
zakrystii kościoła Dominikanów w Krakowie z 1653 r., [w:] Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, 
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Inwentarzowi paramentów liturgicznych znajdujących się w konwencie 
warszawskim należy się zainteresowanie z kilku powodów  Przede wszystkim 
informuje nas o posiadanych sprzętach liturgicznych, bardzo często pisarz 
zakonny, odnotowując poszczególne kielichy czy ornaty, podawał ich wagę  
Fakt ten zasługuje na uwagę, gdyż w wydanych drukiem inwentarzach zbio-
rów dominikańskich pisarze zakonni rzadko byli aż tak skrupulatni7  Więcej 
uwagi poświęcano na dokładniejszy opis paramentów, niż na jego wagę  Pisarz, 
zamieszczając te informacje, zapewne chciał choć wstępnie oszacować wartość 
poszczególnych przedmiotów  W przypadku warszawskiego inwentarza dys-
ponujemy ponadto informacjami o dobrodziejach zakonu  Jest to szczególnie 
istotne dla najwcześniejszych dziejów klasztoru św  Jacka  Ukazuje on bowiem 
zasięg społeczny oddziaływania braci kaznodziejów w stolicy Rzeczypospo-
litej na początku wieku XVII8  Przed przedstawieniem zawartości inwentarza 
warto zastanowić się nad okolicznościami jego powstania  Rękopis ten niestety 
nie posiada dokładnej daty spisania  Jednakże zapis przekazania kielichów 
przez przeora w piątek po 4 niedzieli wielkiego postu 1612 r  stanowi istotną 
wskazówkę odnośnie do daty sporządzenia rękopisu  Z całą pewnością po-
wstał on przed przeprowadzoną w latach 1619–1621 wizytacją klasztorów 
prowincjała Jerzego Trebnica9  Inwentarze spisywano, jak podkreśla Anna 
Markiewicz, najczęściej w związku z odbywanymi wizytacjami bądź zmianami 
personalnymi zarządu danego ośrodka10  Wzmiankowane w rękopisie dary 
Anny z Dobrzykowskich Tarnowskiej mogą jednakże przesunąć datację ręko-
pisu, gdyż arystokratka zmarła w 1616 r  Lakoniczność zapisów nie pozwala 

red. A. Markiewicz, M. Szyma, M. Walczak, Kraków 2013 (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu 
Historycznego w Krakowie, 13) s. 723–775.

   7 W inwentarzu skarbca i zakrystii kościoła dominikanów w Krakowie pochodzących z II połowy XVII 
wieku pisarze wzmiankowali wartość poszczególnych pozycji, fakt ten jednakże można wiązać z próbą 
oszacowania zawartości skarbca i zniszczeń spowodowanych przez potop szwedzki.

   8 Zagadnienie to ciągle pozostaje nieprzebadane. Zob. szerzej uwagi odnośnie do funkcjonowania 
okręgów klasztornych w dawnej Rzeczypospolitej: J. Kłoczowski, Okręgi klasztorne w Polskiej Prowincji 
Dominikańskiej w średniowieczu, [w:] Polska Prowincja Dominikańska w średniowieczu i Rzeczypospolitej 
Obojga (wielu) Narodów, red. J. Kłoczowski, (Studia nad historią dominikanów w Polsce, 5), Poznań 2008, 
s. 181 i n.; zob. też tenże, Zaplecze społeczne polskich dominikanów, ich pozycja w Kościele, państwie 
i społeczeństwie, [w:] tamże, s. 219 i n.

   9 Zob. szerzej rękopis ADK, Pp 125 Inwentarze klasztorów, sporządzone podczas wizytacji przez prowincjała 
Jerzego Trebnica w latach 1619–1621.

10 A. Markiewicz, Osiemnastowieczne inwentarze, s. 75.
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jednoznacznie zidentyfikować jej legatów ani podać dokładnej daty ich prze-
kazania  Za przyjęciem daty 1612 r  przemawia zapis legatu uczynionego przez 
wojewodę podlaskiego Jana Zbigniewa Ossolińskiego  W 1613 r  objął on god-
ność wojewody sandomierskiego11  Można z dużą dozą prawdopodobieństwa 
założyć, że skrupulatny pisarz uwzględniłby objęcie tak znaczącej godności 
przez dobrodzieja zakonu  W inwentarzu brak późniejszych dopisków, jest spi-
sany jedną ręką, ten sam zakonnik po wyszczególnieniu paramentów liturgicz-
nych skrótowo odnotował tytuły książek znajdujących się w zbiorach konwentu 
oraz zamieścił wykaz sprzętów kuchennych  Uwzględniając te okoliczności, 
można domniemywać, że został on w całości spisany w 1612 r 

Lektura zachowanych w zbiorach Archiwum Dominikanów w Krakowie 
XVII-wiecznych inwentarzy umożliwiła wyłonienie kilku rękopisów, które 
najprawdopodobniej zostały spisane przez tego samego pisarza zakonnego, 
który był także autorem inwentarza będącego przedmiotem niniejszej edycji12  
Wszystkie te zabytki zostały sporządzone w początkach XVII wieku, zapewne 
w okresie poprzedzającym wizytację Jerzego Trebnica  Rękopisy te spisane 
tą samą ręką różnią się drobnymi szczegółami  I tak inwentarz konwentu 
w Opatowcu powstały po roku 1608 (notuje przekazanie kielicha w roku 1608) 
w części początkowej jest znacznie bardziej dokładny w porównaniu do za-
bytku warszawskiego, notuje np  obecność herbów na kielichach, inskrypcje 
na monstrancjach13  Podobnie jak inwentarz warszawski wykaz paramen-
tów konwentu w Lublinie, Sochaczewie i Warce notują wagę przedmiotów 
w grzywnach14  W przeciwieństwie do zapisów dotyczących konwentu św  Jacka 
sochaczewski zabytek jest nie tylko dokładniejszy, rejestruje ponadto więcej 
kategorii, gdyż oprócz Officina Sacristiae, Officina Librariae, Officina Culinae 

11 Zob. szerzej Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski, 
A. Falniowska-Gradowska, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1993, nr 957, s. 124.

12 Oprócz przytoczonych poniżej rękopisów kopista sporządził zapewne także inwentarz konwentu 
w Przemyślu; jest on niekompletny, gdyż składa się jedynie z działu: Officina Culinae, Officina Stabuli 
ADK, Pm 10, s. 19–20, dalej widnieją puste karty.

13 Officina Sacristiae ADK, Oc 3, [b.p.]: Monstrancia srebrna miescami złocista ktora wewnątrz na nodze 
ma napis: Frater Florianus Prior pro tu[n]c Opatouien’[sis] ex gr’[atia] suorum benefactorum comparauit.

14 Zob. przykładowo: Krzyż srebrny pozłocisty. waży grzywien 8; kielich srebrny złocisty waży grzywien 
3 Officina Sacristiae ADK, Som 1, s. 41; zob. też ADK, Wk 1, s. 91; por. ADK, Lb 10, s. 29. Co warte jest 
odnotowania, inwentarz lubelski zawiera zapisy podsumowujące liczbę grzywny i skojców (zob. 
tamże, s. 30), czym odróżnia się od pozostałych spisów.
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znajdują się zapisy sprzętów w podziale na Officina Refectorii, Officina Stabuli 
a nawet Officina Pradii Boryszowska15.

Istotnym zagadnieniem w dziejach wspólnot zakonnych jest krąg jego moż-
nych donatorów16  Dla nowo powstałego ośrodka pozyskiwanie protektorów, 
a co było z tym związane uplasowanie się w strukturze sakralnej miasta, było 
zagadnieniem kluczowym  Klasztor warszawski powstał z  inicjatywy pro-
wincjała Wojciecha Sękowskiego17  Projekt założenia konwentu w Warszawie 
po zatwierdzeniu przez kapitułę prowincjalną zakonu braci kaznodziejów 
zgromadzoną w Poznaniu w 1603 r  wszedł w fazę realizacji  Odpowiedzialne 
zadanie sfinalizowania budowy prowincjał powierzył o  Abrahamowi Bzow-
skiemu, który został pierwszym przeorem klasztoru18 

W przypadku tytułowego inwentarza dysponujemy informacją o legatach 
złożonych przez mieszczan oraz arystokrację, zarówno świecką, jak i duchowną  
Listę darów przekazanych warszawskim dominikanom rozpoczyna krzyż o wa-
dze ponad 30 grzywien przekazany przez mieszczanina warszawskiego Marcina 
Mińskiego, w dalszej części wspomniano o darze w postali lichtarzy niejakiej Ja-
dwigi Mińskiej  Waga wspomnianego krzyża aż trzykrotnie przekroczyła wagę 
relikwiarza zawierającego jedną z najważniejszych relikwii świętych w kościele 
dominikańskim – ramienia św  Jacka Odrowąża19  Warto nadmienić, że pierwszy 
ślad zapisów małżeństwa Mińskich na rzecz dominikanów pochodzi z roku 160920   

15 ADK, Som 1, s. 41–49. Inwentarz konwentu w Warce notuje także Officina Refectorii ADK, Wk 1, s. 105; 
spis lubelski także zawiera zapisy Officina Refectorii oraz Officina Vestiariae, Officina Praedii Trzesnion 
ADK, Lb 10, s. 47–48.

16 Zob. przykładowo tekst omawiający zaplecze społeczne dominikanów krakowskich: K. Fokt, Szlacheccy 
dobrodzieje krakowskich dominikanów od połowy XIV wieku do roku 1462, NP, 95 (2001), s. 105–134.

17 Postać prowincjała omawiają: S. Barącz, Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, t. II, Lwów 1861, 
s. 248–249; Z. Mazur, Sękowski Wojciech (1556–1609), [w:] PSB, t. 36 (1995–1996), s. 430–431.

18 Zob. szerzej A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 12 i n.; odnośnie 
do postaci Abrahama Bzowskiego zob. ADK, S 12/67a, R. Świętochowski, Słownik biograficzny OO. Do-
minikanów w Polsce, t. I: A–G, Kraków 1978, mps, s. 113; M. Dynowska, Bzowski Stanisław, zakonne 
imię Abraham (1567–1637), [w:] PSB, t. 3 (1937), s. 186–188; E. Ozorowski, Bzowski Abraham Stanisław, 
[w:] SPTK, t. I (1981), s. 267–271; dalsza literatura przedmiotu znajduje się w rozdziale poświęconym 
przeorom konwentu warszawskiego.

19 O relikwii zob. szerzej ADK, Wa 1, k. 7 v–8 r.
20 ADK, Wa 85, s. 18–20; ADK, Wa 91, s. 8; M.W. Urbanowski, Architektura kościoła św. Jacka w Warszawie, 

[w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, t. II, red. J. Kłoczowski, Warszawa 1975, s. 200; 
zob. K. Gołąbek, M.A. Janicki, Najdawniejsze inskrypcje nagrobne kościoła Dominikanów na Nowym 
Mieście w Warszawie (do końca XVII w.), [w:] Atria caeli, s. 31.
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Po śmierci21 zostali pochowani w kaplicy północnej określanej mianem ciemnej. 
Pierwotnie nosiła ona wezwanie Imienia Jezusa, patrocinium zostało następnie 
zmienione na Krzyża Świętego22  Marmurowy grobowiec dla małżeństwa Miń-
skich wzniesiony został w 1614 r , a zmiana wezwania kaplicy jak nadmienia 
Michał W  Urbanowski zapewne wiązała się ze sprowadzeniem relikwii Krzyża 
Świętego, dla których Jadwiga Mińska ufundowała krzyż23 

Następnie w inwentarzu odnotowano zapis Anny z Dobrzykowskich Tar-
nowskiej określanej przez pisarza jako Pani Konarska. Miejsce jej ostatniego 
spoczynku (zm  23 października 1616 r ) znajduje się w warszawskim koś-
ciele dominikanów, w kaplicy tzw  ciemnej gdzie jeszcze za życia, w 1608 r  
postanowiła wznieść swój grobowiec24  Co warte podkreślenia, Anna z Do-
brzykowskich Tarnowska prócz lampy partim pozłocistej przekazała także 
cztery kobierce  Na uwagę zasługuje fakt, że na miejsce ostatniego spoczynku 
wybrała właśnie kościół dominikański, a nie świątynię w Kliczkowie Małym, 
gdzie został pochowany jej mąż Sebastian Tarnowski h  Rola kasztelan konarski, 
sieradzki i starosta kamionecki, koniuszy nadworny królewski25  Arystokratka 
nie szczędziła swego majątku, wspomagając materialnie warszawski konwent 
dominikanów  Kronika zakonna wspomina jej wsparcie i sfinansowanie połowy 

21 W jednym z rękopisów dominikańskich widnieje informacja o śmierci małżeństwa Mińskich w 1611 r. 
ADK, Wa 1 Wiadomość o kościele św. Jacka „po Dominikanach” w Warszawie, k. 15 v. W rzeczywistości 
Marcin Miński zmarł w 1614, a jego małżonka Jadwiga w 1633 r., błędnie pisarz zakonny utożsamił 
datę sporządzenia grobowca z datą śmierci; zob. szerzej uwagi K. Gołąbek, M.A. Janicki, dz. cyt., s. 31. 
Jeszcze z 1627 r. poświadczone są legaty Jadwigi Mińskiej na rzecz warszawskich dominikanów; zob. 
M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 202, przyp. 30; Kościół św. Jacka (po-dominikański) w Warszawie, Warszawa 
1927, s. 7; J. Bartoszewicz, Kościoły warszawskie i ich wizerunki opisane pod względem historycznym, 
Warszawa 1855, s. 175, 176; zob. też ADK, Wa 1, k. 17 v.

22 ADK, Wa 1, k. 15 v.; A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 17.
23 Zob. M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 202, przyp. 30; J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 176. O sprowadzeniu 

relikwii zob. ADK, Wa 1, k. 1 v.; ADK, Wa 91, s. 13–14.
24 A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 20; ADK, Wa 1, k. 16 v; od-

nośnie do postaci arystokratki zob. uwagi w: K. Gołąbek, M.A. Janicki, dz. cyt., s. 31, 42–45; zob. też 
Z. Kossakowska-Szanajca, Warszawskie nagrobki z XVI i XVII w., [w:] Szkice Nowomiejskie, red. O. Puciata, 
H. Szwankowska, E. Szwankowski, S. Żaryn, Warszawa 1961, s. 169–170. Dary przekazane na rzecz 
dominikanów wspomina kronika klasztorna ADK, Wa 91, s. 7–9; I.L. Rychter, Wiadomość historyczna 
o kościele i klasztorze warszawskim XX Dominikanów na Nowem Mieście, [w:] Na popis publiczny uczniów 
szkoły wydziałowey XX. Dominikanów mający się odbyć w d. 21 i 22 lipca 1828, Warszawa 1828, s. 18.

25 Zob. szerzej K. Gołąbek, M.A. Janicki, dz. cyt., s. 43; Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego 
XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Opaliński, H. Żerek-Kleszcz, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1993, nr 1039, 
s. 146.
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zakupu włości na Pradze w 1612 r  i kamienicy przy ul  Freta w Warszawie oraz 
przekazanie w darze srebrnych kandelabrów, a także licznych paramentów 
liturgicznych, o których częściowo wspomina inwentarz26  O wyjątkowo silnych 
więziach łączących ją z dominikanami świadczy fakt, że 15 sierpnia 1613 r  
uzyskała zgodę na wybudowanie domu na terenie należącym do klasztoru27 

Listę darów przekazanych przez arystokratów na rzecz nowo powstałego 
konwentu dominikanów należy poszerzyć o legat Anny z Fulsztyna Mnisz-
kówny Uchańskiej, wojewodziny bełskiej, która przekazała kielich o wadze 
3 grzywien  Warto podkreślić silne związki łączące małżeństwo Anny i Jana 
z warszawskimi dominikanami, kolejne dary wojewodziny wzmiankuje kro-
nika zakonna28  Natomiast jej mąż był członkiem konfraterni różańcowej29  
Fakty te wskazują na ich bliski związek z konwentem dominikańskim 

Kronika klasztorna, omawiając początkowe dzieje klasztoru warszawskie-
go, wspomina w 1605 r  o przekazanych przez małżeństwo Anny Lasockiej 
i Krzysztofa Szymanowskiego dobrach ziemskich we wsi Seroki30, inwentarz 
natomiast wymienia kielich o wadze 2 grzywien z daru Szymanowskiego  
Jako możny dobrodziej oraz członek bractwa różańcowego ostatni spoczynek 
znalazł w kaplicy brackiej31 

Wśród dobrodziejów odnotować można również arcybiskupa lwowskiego 
Jana Zamoyskiego, który uprzednio pełnił funkcję biskupa pomocniczego 
diecezji płockiej, a metropolię lwowską objął w roku 160432  Na rzecz do-
minikanów przekazał on kielich o wadze 6 grzywien  Natomiast wojewoda 
podlaski Jan Zbigniew Ossoliński ofiarował braciom kielich o wadze 4 grzy-
wien  Arystokrata ten był początkowo zwolennikiem arcyksięcia Maksymiliana 
Habsburga, później stronnika króla Zygmunta III Wazy33  Na marginesie warto 
wspomnieć, że Jan Zbigniew Ossoliński w swych dobrach w Klimontowie 

26 K. Gołąbek, M.A. Janicki, dz. cyt., s. 43.
27 ADK, Wa 91, s. 7; K. Gołąbek, M.A. Janicki, dz. cyt., s. 43–44.
28 ADK, Wa 91, s. 3–4; zob. też dokumenty w sprawie legatu Anny z Fulsztyna: ADK, Wa 85, s. 4–7 i n.
29 ADK, Wa 10, s. 1.
30 ADK, Wa 91, s. 4, 7–8; por. ADK, Wa 85, s. 14–16; J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 175.
31 ADK, Wa 91, s. 7. Zob. też A. Bzowski, Propago D. Hyacinthi Tavmatvrgi Poloni, Venetiia 1606, s. 97; 

K. Gołąbek, M.A. Janicki, dz. cyt., s. 30, przyp. 24. 
32 P. Gauchat, Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, t. IV: A pontificatu Clementis PP. VIII (1592) usque 

ad pontificatum Alexandrii PP. VII (1667), Monasterii 1935, s. 220.
33 Zob. szerzej W. Czapliński, Jan Zbigniew Ossoliński h. Topór (1555–1623), [w:] PSB, t. 24 (1979), s. 428–431.
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ufundował klasztor ojców dominikanów34  Żona wojewody podlaskiego – 
Katarzyna z Kosińskich Ossolińska zmarła w 1607 r  i spoczęła w kościele 
dominikanów w Warszawie35  

Lektura kroniki zakonnej pozwala na wyłonienie licznej grupy dobrodzie-
jów pochodzących ze stanu mieszczańskiego  Wśród listy kobierców i kap 
znajdujących się w kościele dominikańskim widnieje informacja o przekazaniu 
4 sztuk przez Piotra Dumla  Jest to najprawdopodobniej zniekształcona wersja 
nazwiska Demel  Kronika zakonna odnotowała przekazanie kielicha uczynione 
między innymi przez Piotra Demela, Włocha pochodzącego z Padwy36 

Wśród listy klasztornych dobrodziejów nie mogło zabraknąć także samych 
zakonników, w tym pierwszego przeora i późniejszego wybitnego historiografa 
zakonnego o  Abrahama Bzowskiego, który prócz licznych książek przekazał 
w darze także kielich pozłocisty o wadze prawie 3 grzywien37  Inwentarz wspo-
mina jeszcze dary przekazane przez o  Serwacego i o  Kamila, niestety obydwaj 
wspomniani zakonnicy, zapewne należący do zakonu braci kaznodziejów, nie 
figurują w źródłach odnoszących się do konwentu warszawskiego, w przeciw-
nym wypadku pisarz najprawdopodobniej zamieściłby stosowną adnotację  
Próżno szukać ich np  w kopii dokumentu z 1607 r , w którym wyszczególniono 
nazwiska przeora, supprzeora, lektora i kaznodziei, zakrystianina, kantora 
i organisty  Być może wspomniani dwaj zakonnicy znajdowali się wśród braci 
enigmatycznie określonych jako alii plusquam triginta in eodem Conventu 
assignati38  Gdy dysponuje się jedynie imieniem, próba jednoznacznej iden-
tyfikacji obarczona jest zbyt dużym ryzykiem błędu39 

Lektura inwentarza pozwala także przyjrzeć się dziejom kultu św   Ja-
cka w warszawskim klasztorze  Relikwie zostały sprowadzone z Krakowa 

34 Tamże, s. 431; zob. też ADK, Wa 1, k. 17 v.
35 A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 16; J. Bartoszewicz, dz. cyt., 

s. 175; zob. szerzej K. Gołąbek, M.A. Janicki, dz. cyt., s. 36–42; K. Mikocka-Rachubowa, Pomnik Katarzyny 
Ossolińskiej w warszawskim kościele oo. Dominikanów, [w:] Atria caeli, s. 73–90.

36 ADK, Wa 91, s. 5.
37 Odnośnie do obdarowania przez Bzowskiego biblioteki klasztornej zob. uwagi w rozdziale poświę-

conym dziejom dobrodziejów biblioteki konwentu warszawskiego.
38 Zob. ADK, Wa 85, s. 17.
39 Zob. przykładowo informacje o zakonnikach noszących imię Kamil i Serwacy żyjących na początku 

XVII wieku: Catalogus, s. 122, 614.
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i podarowane zakonnikom przez prowincjała Wojciecha Sękowskiego40  Mia-
ło to miejsce 2 kwietnia 1606 r  Podczas uroczystości przekazania ramienia 
św  Jacka Odrowąża obecny był sam król Zygmunt III Waza41  Wydarzenie 
to znawca historii konwentu Julian Bartoszewicz podsumował następująco: 

„ta uroczystość ważną jest i pod tym względem dla całego kościoła polskiego, 
że wtedy to dopiero za pozwoleniem Rzymu zakon przystąpił do podziału 
świętych patriarchy swego relikwii, których dotąd żaden prawie klasztor pol-
ski nie posiadał”42  Bracia kaznodzieje bardzo szybko rozpowszechnili kult 
kanonizowanego w 1594 r  świętego43  Świadczy o tym najwymowniej liczba 
wot ofiarnych  Inwentarz pochodzący z 1612 r  wymienia ich aż 46  Uwzględ-
niając fakt, że w kościele tym znajdował się także cudowny wizerunek Matki 
Boskiej Śnieżnej, przy którym działy się liczne cuda44, liczba wot ofiarnych jest 
imponująca  Świadczy to o szeroko zakrojonych staraniach podejmowanych 
przez braci kaznodziejów w krzewieniu kultu św  Jacka wśród wiernych  Z całą 
pewnością nie bez znaczenia był fakt przeniesienia centrum politycznego 
z Krakowa do Warszawy, dominikanie sprawnie przeprowadzili proces loka-
cji nowego klasztoru, co połączone było z poszukiwaniem nowych możnych 
protektorów zarówno wśród szlachty z monarchą na czele, arystokracji, jak 
i mieszczaństwa warszawskiego  Propagowanie nowego kultu mogło przyczy-
nić się do pozyskiwania coraz szerszego „zaplecza społecznego”45 

Początkowe dzieje klasztoru warszawskiego tak podsumował wybitny znaw-
ca historii zakonu braci kaznodziejów Jerzy Kłoczowski: „Dominikanie kra-
kowscy już w kilka lat po przeniesieniu stałej rezydencji królewskiej z Krakowa 

40 A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 13; Z. Mazur, Sękowski Wojciech, 
s. 431; J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 174; zob. ACPP, s. 35.

41 ADK, Wa 1, k. 1 v; ADK, Wa 91, s. 4–5; F. Nowowiejski, Phaenix decoris et ornamenti Provinciae Poloniae 
S. Ordinis Praedicatorum D. Hyacinthus Odrovansius redivivus, Posnaniae 1752, s. 263. 

42 J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 174.
43 Proces kanonizacyjny omawia Z. Obertyński, Dzieje kanonizacji św. Jacka, PK, 4 (1961), s. 79–168; J. Swa-

stek, Kult pośmiertny św. Jacka Odrowąża i starania o jego kanonizację, [w:] Święty Jacek i dziedzictwo 
dominikańskie, red. E. Mateja, A. Pobóg-Lenartowicz, Opole 2008, s. 311–321; zob. też J.M. Marszalska, 
Gaude Filii Hiacynthe – czyli obraz św. Jacka w kazaniach reformaty Franciszka Rychłowskiego, [w:] tamże, 
s. 205–206. Odnośnie do dziejów kultu św. Jacka Odrowąża zob. szerzej zbiór studiów i edycję tekstów 
źródłowych ogłoszonych drukiem w pracy: Święty Jacek Odrowąż studia i źródła. Skarby dominikańskie, 
red. M. Zdanek, Kraków 2007 (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, 2).

44 Zob. przykładowo cud z 1611 r., ADK, Wa 1, k. 1 v.
45 Informacje o kulcie św. Jacka zob. A. Bzowski, Propago D. Hyacinthi, s. 96–97.
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do Warszawy podjęli i energicznie przeprowadzili inicjatywę założenia dużego 
kompleksu kościelno-klasztornego pod wezwaniem świeżo kanonizowanego 
św  Jacka na Nowym Mieście warszawskim  (…) Konwent stołeczny awan-
sował szybko do jednego z ważniejszych w prowincji, podobnie zresztą jak 
Janów; oba domy prawie że natychmiast po powstaniu znalazły się w pierwszej 
dziesiątce domów z punktu widzenia liczby zakonników”46  Dzięki lekturze 
przedmiotowego inwentarza odnaleźć można jak dotąd niewykorzystane 
przez badaczy informacje odnoszące się zarówno do wspomnianych wyżej 
darów i wot, jak również ksiąg liturgicznych  Widnieje tam zarówno agenda 
bp  Karnkowskiego, której obowiązek posiadania uchwalono podczas synodu 
prowincjalnego w 1577 r  Wśród zbiorów ksiąg, inwentarz wzmiankuje także 
nowe wydania brewiarza, tzw  Brzewiarz rzymski. Podsumowując, inwentarz 
z 1612 r  stanowi istotne źródło do dziejów początków funkcjonowania kon-
wentu warszawskiego  Analiza owego inwentarza wespół z lekturą kroniki 
klasztornej pozwala na odtworzenie dziejów konwentu warszawskiego 

Załącznik 1
Wykaz paramentów i ksiąg liturgicznych znajdujących się  

w kościele ojców dominikanów w Warszawie w 1612 r.

Oryginał: ADK, Wa 86, s. 1–5

W poniższej edycji w większości zachowane zostały zasady Instrukcji wydaw
niczej do źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku opr  K  Lepszy, 
Wrocław 1953, zdecydowano jednakże o pozostawieniu oryginalnej pisowni  
W tekście rozwinięto skróty, umieszczając je w nawiasach okrągłych  Przyjęto 
zasadę objaśniania terminów w przypisach pod tekstem, w przypadku pojęć 
będących w powszechnym użyciu w odsyłaczach podano jedynie propozycje 
wybranej literatury zawierającej szczegółową historię poszczególnych przed-
miotów  Zrezygnowano z ponownego przytaczania bibliografii odnoszącej się 
do dobrodziejów zakonnych omówionych w tekście 

46 J. Kłoczowski, Wielki zakon XVII-wiecznej Rzeczypospolitej u progu swego rozwoju. Dominikanie polscy 
w świetle wizytacji generalnej z lat 1617–1619, NP, 39 (1973), s. 118.
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Officina Sacriftiae

Monstrancja47 50 grzywien48 biała
Krzyz wielki biały od P(ana)  Mińskie(go) Mieszczanina Warszawskiego49 

30 grzywien y 7 skoycy50

Item Krzyż bialy partim pozłocisty 9 grzywien
It(em) Lampa51 partim pozłocista pułiedenasty grzywny od Jej M(ośc)i Paniey 

Konarsky52

It(em) Ręka S  Jacka53 10 grzywien
Item kielich54 od Je(go) M (ości) X(iędz)a Arcibiskupa Lwowskiego55 pozłocisty 

6 grzywien 7 skoycy
Item kielich od J(ego) M (ości)  P (ana) Wojewody Podlaskie(go)56 pozłocisty 

4 grzywny skoycy 15
Ite(m) kielich od P(ana)  Minskiego Mieszczanina Warszawskie(go) pozłocisty 

pułczwarty grzywny skoycy 3
Item kielich od Balczera Miecznika Mieszczanina Warszawskiego57 3 grzywny 

bez dwu skoycy

47 M. Straszewicz, Monstrancja, [w:] EK, t. XIII (2009), kol. 188–191.
48 Grzywna była jednostką miary (ciężaru) i wartości, dzieliła się na 24 skojce; szerzej zob. J. Szymań-

ski, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983, s. 177 i n. Na Mazowszu stosowano także grzyw-
nę kujawsko-mazowiecką, wynosiła ona w latach 30. XVI wieku 190 g srebra; por. tamże, s. 589; 
T. Wierzbowski, Vademecum. Podręcznik dla studiów archiwalnych, Lwów–Warszawa 1926, tabe-
la nr II, s. 215. System grzywny zastosowali także pisarze sporządzający inwentarz klasztoru 
dominikanów w Łęczycy; zob. Copiarium privilegiorum et aliorum documentorum Conventus Lan-
ciciensis Ordinis Praedicatorum 1387–1616, passim. Zob. też Grzywna, [w:] Słownik polszczyzny XVI 
wieku, red. M.R. Mayenowa, t. VIII Gora-Irzyk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, s. 228– 
230.

49 Marcin Miński.
50 Skojec zob. objaśnienie terminu „grzywna”.
51 Zob. szerzej K. Mielcarek, Lampa, [w:] EK, t. X (2004), kol. 439–441.
52 Anna z Dobrzykowskich Tarnowska.
53 Relikwiarz ramienia św. Jacka Odrowąża, odnośnie do uroczystości przekazania relikwii zob. powyżej.
54 Zob. szerzej M. Straszewska, Kielich, [w:] EK, t. VIII (2000), kol. 1399–1401. 
55 Jan Zamoyski. Zob. szerzej K. Dola, Katalog arcybiskupów i biskupów rezydencjalnych metropolii i diecezji 

polskich obrządku rzymskokatolickiego do czasów współczes nych, [w:] Historia kościoła w Polsce, t. II: 
1764–1945, cz. 2: 1918–1945, red. B. Kumor, Z. Obertyński, Poznań–Warszawa 1979, s. 277.

56 Jan Zbigniew Ossoliński.
57 Niezidentyfikowany. Kronika klasztorna nie wspomina o legatach uczynionych przez miecznika 

warszawskiego.
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Item kielich od Oyca Seruacego58 pozłocisty 4 grzywny skoycy 6
Item kielich pozłocisty od Oyca Abraama59 3 grzywny bez 6 skoycy
Item kielich pozłocisty od Mnichowniczki60 3 grzywny
Item kielich od Oyca Camlusa61 pozłocisty 3 grzywny
Item kielich biały v Pana Szymanowskiego62 2 grzywny
Item kielich bialy partim pozłocisty 3 grzywny skoycy 10
Item Ampułki63 wielkie pozłociste pułczwarty grzywny skoycy 4,5
Item Ampułki z miedniczką partim pozłociste od P(ana)  Minskiego 4 grzywny 

bez 6 skoycy
Item Ampułki partim pozłociste od Pana Oleskiego pułtory grzywny skoycy 

półtora
Item Turribularz64 biały złanczuskami trzema 5 grzywien
Item Lotka65 biała złyżeczką 2 grzywny skoycy 4
Item Pacyfikał66 biały 3 grzywny skoycy 6
Item Puszka67 ad v(e)n(er)abile Sacramentum partim pozłocista 4 grzywny
Item Vota ad S  Hyiacinthum68 Sztuk 46
Reliquiarze w drzewo oprawione 2 mnieysze trzeci wielki
Ornathow69 5 złotoglowowych70 czerwonych

58 Ojciec Serwacy, niezidentyfikowany.
59 Zapewne Abraham Bzowski, pierwszy przeor i wybitny historiograf zakonny.
60 Anny z Fulsztyna Mniszkówna Uchańska wojewodzina bełzska.
61 Ojciec Kamil, niezidentyfikowany.
62 Krzysztof Szymanowski.
63 W. Śpikowski, J. Zdanowski, Ampułka, [w:] EK, t. I (1973), kol. 467–468; Ampułki, [w:] Podręczna ency-

klopedia kościelna, t. I–II, red. Z. Chełmicki, Kraków 1904, s. 179–180.
64 Zob. B. Nadolski, Kadzielnica, trybularz, [w:] EK, t. VIII (2000), kol. 319.
65 Łódka – naczynie do przechowywania kadzidła, zob. przykładowo Copiarium privilegiorum et aliorum 

documentorum Conventus Lanciciensis Ordinis Praedicatorum 1387–1616, s. 68.
66 Naczynie liturgiczne służące do przekazywania znaku pokoju; M. Konieczny, Pacyfikał, [w:] EK, t. XIV 

(2010), kol. 1092–1093.
67 Naczynie, w którym przechowywano Komunię Świętą; R. Pierskała, Puszka, [w:] EK, t. XVI (2011), 

kol. 939–940.
68 Święty Jacek Odrowąż.
69 Ornat – szata wierzchnia używana przez biskupów i prezbiterów podczas celebrowania Eucharystii; 

zob. szerzej W. Pałęcki, Ornat, [w:] EK, t. XIV (2010), kol. 821–822.
70 Złotogłów – tkanina przetykana złotem Złotogłów, [w:] Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. XI: 

Z–Ż, Kraków 1995–2002, s. 407; S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. VI: U–Z, Lwów 1860, s. 1086; 
Złotogłów, [w:] Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane 
w Polsce od średniowiecza do początku XIX w., red. I. Turnau, Warszawa 1999, s. 204.



54  Bracia z ulicy Freta

Ornathow białych rozmaitych 8
Ornathow Czerwonych rozmaithych 4
Ornatow zielonych 4
Ornathow brunatnych 5
Ornathow czarnych antownych71 4
Kitayczanych72 starych 2
Dluthaierowy73 5

Dalmatyki74

Dalmatiki zlotogłowowe 3
Adamaszkowe75 białe
Item Zielone 5
Item Czerwone 5
Item Czarni axamitne76 1
Item Dluthairowe bronatne 1
Kappa77 altembosowa78 nowa
Stare złotogłowowe 3
Teletowa79 czerwona 1
Czarna wzorzysta 5

71 Być może zniekształcona forma anszkot – rodzaj tkaniny bądź antularz, antulaż „rodzaj koronki”; zob. 
S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. I: A–F, Lwów 1854, s. 20–21; zob. też Szkot, anszkot, [w:] Słownik 
ubiorów, s. 177.

72 Kitajka – tkanina jedwabna; zob. Kitaj, [w:] S. Orgelbranda Encyklopedia Powszechna, t. VIII: K–Kruszyński, 
Warszawa 1900, s. 274; Kitajka, Kitejka, [w:] Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. III: I–K, Wrocław–
Kraków–Warszawa 1960–1962, s. 281; Kitajka, [w:] Słownik ubiorów, s. 87.

73 Zapis zapewne odnosi się do rodzaju tkaniny wełnianej lub półwełnianej określanej jako dojet, drogiet, 
drogieta; S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. I, s. 537; Drogiet, [w:] Słownik ubiorów, s. 47.

74 Szata liturgiczna; zob. szerzej T. Gołgowski, Dalmatyka, [w:] EK, t. III (1979), kol. 982–983.
75 Adamaszek, [w:] Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, red. K. Nitsch, t. I: A–Ć, Warszawa 1953–1955, 

s. 21; Adamaszek, [w:] Słownik ubiorów, s. 11.
76 Aksamit, Aksament, [w:] Słownik staropolski, t. I, s. 21; Aksamit, [w:] Słownik ubiorów, s. 12.
77 Kapa – szata liturgiczna; zob. M. Straszewicz, Kapa, pluwiał, [w:] EK, t. VIII (2000), kol. 641–642.
78 Altembas – rodzaj materii grubo tkanej, przetykanej złotem S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. I, 

s. 14; rodzaj aksamitu o wzorze utworzonym z okrywy włókiennej ciętej w kilku wysokościach Altembas, 
[w:] Słownik ubiorów, s. 13.

79 Telet, tylet, telej – rodzaj kosztownej tkaniny; S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. V: R–T, Lwów 1859, 
s. 662–663; Teleta, [w:] Słownik ubiorów, s. 187.
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Alb80 rozmaitych starych 3
Komzy81 5
Płotno na pogrzeb umarłych 1
Ręcnickow 11
Obruszow82 rozmaitych y małych y wielkich 21
Tuwalnie83 rozmaite 8
Humerały84 na czerwonym axamicie perłowe 3
Humerał na ktorim iest faciem d(omi)ni 1
Humeral na Requiem 5
Humerałow rozmaitych złotogłowowych par 5
Humerałow płociennych p(a)rtes płatow 9
Antepedium85 na wielki ołtarz czerwone złotogłowowe 5
Białe adamaszkowe iedno
Zielone kamchowe86 5
Czerwone wpasky 1
Axamitni czarne 2
Axamitne bronatne stare 1
Do kaplice P(ani)  Konarskiej87 białe 5
Adamaszkowe bronatne 5
Skorzane 1
Do drugich ołtarzow biale Adamaszkowe 5
Czerwone kitayczane 1
Zołte kitayczane 3

80 Szata liturgiczna, zob. szerzej B. Snela, Alba, [w:] EK, t. I (1973), kol. 291.
81 Komża – szata liturgiczna wkładana na sutannę; zob. M. Straszewicz, Komża, [w:] EK, t. IX (2002), 

kol. 527. 
82 Okrycie ołtarza używane podczas sprawowania Eucharystii; T. Powichrowski, Obrus, [w:] EK, t. XIV 

(2010), kol. 246.
83 Tuwalnia, tuwalia, towalia – rodzaj szerokiego ręcznika; zob. S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. V, 

s. 743–744; Tuwalnia, [w:] Słownik ubiorów, s. 192.
84 Płócienna chusta ozdobiona krzyżem będąca częścią składową stroju liturgicznego, kapłan okrywa 

humerałem ramiona i szyję i nosi ją pod albą; zob. szerzej B. Kosecki, Humerał, [w:] EK, t. VI (1993), 
kol. 1325.

85 Ozdobna zasłona mensy ołtarzowej, zob. P. Bohdziewicz, W. Śpikowski, Antependium, [w:] EK, t. I (1973), 
kol. 641.

86 Tkanina jedwabna Kamcha, chamcha, [w:] Słownik staropolski, t. III, s. 229; S.B. Linde, Słownik języka 
polskiego, t. II: G–L, Lwów 1855, s. 296; Kamcha, [w:] Słownik ubiorów, s. 78.

87 Kaplica tzw. ciemna nosząca wezwanie Krzyża Świętego.
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Błakitne kitajczane 1
Adamaszkowe kitayczane 1
Kamchowe 1
Skorzane 1
Czarne tabiakowe88 1
Czarne stare adamaszkowe 2
Zielone Adamaszkowe 1
Bronatne kitayczane 1
Sukno czarne na umarłych 1
Kap czarnych 14
Kobiercow od P(ani)  Konarskiej89 na białym dnie 4
Od P  Czerskiej90 zołte 2
Na kazalnią 2
V Oyca Przeora 1
Od Dumla Piotra91 4
Od Slachcica92 2
Namiot zielony kitaikowy 1
Lichtarze mosiądzowe93 od P(ani)  Minskiey94 w kapelli No(str)is Dei 2
Item Para mosiądzowych 1
It(em) Para czenowych95 na drzewie 1
It(em) Drewnianych białych par 3
Item Lichtarzow małych tak czynionych iako y mosiądzowych 13
V Oyca Przeora96 para 1

88 Tabin – gatunek kitajki; S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. V, s. 635; tkanina z grubej jedwabnej 
przędzy; Tabin, [w:] Słownik ubiorów, s. 184.

89 Anna z Dobrzykowskich Tarnowska.
90 Niezidentyfikowana.
91 Piotr Demel Włoch z Padwy.
92 O licznych legatach darów szlachciców wspomina kronika zakonna, osoba niezidentyfikowana.
93 Lichtarze mosiężne.
94 Jadwiga Mińska.
95 Cynowych.
  96 Przeorami do 1612 r. byli: Abraham Bzowski w latach 1604–1607, Sebastian z Sieradza 1607, Piotr 

z Opatowca 1607–1609, Abraham Bzowski 1609–1610, Ludwik z Przemyśla 1610–1611, Jacek Kieł-
czewski 1611–1615; zob. szerzej A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, 
s. 21. 
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Ociec Piotr97 oddał do Miasta pare mosiądzowych pare 1
Ampułek czynowych par 5
Miszek98 czynowych małych 4
Miednice czenowe znalewkami do Ołtarza 2
Ampułek skannych par 5
Bursy99 rozmaite z Corporałamj100 25
Vela101 rozmaitey farby 45
Kitajki czerwoney y błekitney sztuki 4
Fenałow102 4
Mszałow nowych N(os)tr(i) Ord(inis) 5
Starych 5
Agenda103 1
Rzymskich Mszałow104 4
Processional105 1
Collectarius 1
Brewiarz ieden nowy drugi stary106

  97 Być może o. Piotr z Opatowca przeor, odpis dokumentu z 1607 r. wspomina także o Piotrze zakrystia-
ninie ADK, Wa 85, s. 17.

  98 Miska.
  99 Bursa – szata liturgiczna służąca do przechowywania korporału; zob.: Bursa, [w:] Podręczna encyklo-

pedia kościelna, t. V–VI, Warszawa 1905, s. 228; Z. Zalewski, Bursa, [w:] EK, t. II (1976), kol. 1225–1226; 
Bursa, [w:] Słownik ubiorów, s. 32.

100 Korporał – parament liturgiczny służący do umieszczenia postaci eucharystycznych; zob. szerzej 
M. Straszewicz, Korporał, [w:] EK, t. IX (2002), kol. 899.

101 Velum – okrycie kielicha, zasłona monstrancji, humerał; A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, 
Poznań–Warszawa–Lublin 1958, s. 720; Welum, [w:] Słownik ubiorów, s. 196.

102 Zapewne zniekształcony zapis fendlów, czyli chorągwi, proporców; zob. Fendel, [w:] Słownik polszczyzny 
XVI wieku, red. M. R. Mayenowa, t. VII: F–Gończy, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973, s. 46.

103 Księga liturgiczna, w której zawierały się przepisy i formuły modlitw; zob. Agenda, [w:] Podręczna ency-
klopedia kościelna, t. I–II, s. 66. Zapis z inwentarza zapewne odnosi się do tzw. agendy bp. Stanisława 
Karnkowskiego, synod prowincjalny w 1577 r. polecał przyjęcie tej agendy w całej Polsce; Agendy 
dawne polskie, [w:] tamże, s. 66–67; W. Urban, Agendy katolickie Polskie, [w:] EK, t. I (1973), kol. 172–174.

104 Mszał opracowany na polecenie papieża Piusa V; S. Koperek, Mszał, [w:] EK, t. XIII (2009), k. 461–463.
105 Księga liturgiczna składająca się z antyfon do śpiewania podczas procesji; zob. szerzej M. Konieczny, 

Procesjonał, [w:] EK, t. XVI (2011), kol. 430–431.
106 Księga liturgiczna zawierająca teksty modlitw, godzin kanonicznych. Być może zapis brewiarz nowy 

odnosi się do wydanego przez Piusa V nowego wydania Brewiarza rzymskiego bądź wydania z 1602 r. 
zawierającego nadto kalendarz gregoriański; zob. szerzej W. Danielski, Brewiarz, [w:] EK, t. II (1976), 
kol. 1064–1071. 
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Brzewiarz Rzymski107 1
Antiphonarze nowe108 2
Subcorporałow 24
Purgaterzow109 42
Ręcznikow małych 23
Kołderek czarnych w Zakrystiej 16
Flaszy do wina 2
Dzwonki małe 2
Herby do ubierania ołtarza nalezące
Konwie czenowe do wina y do wody 2
Zegar co biie 1
Drugi ciekący wielki 1
Feria 6 post La(e)tare Anno D(omi)ni 1612110 Ociec Przeor111 dał dwa kielich 

białe y krzyzyk biały na wietszy krzyz na którym iest korali 15

W dalszej kolejności pisarz wymienił księgi znajdujące się w bibliotece klasz-
toru św  Jacka  Należy zaznaczyć, że część druga opisująca druki oraz trzecia 
poświęcona wyposażeniu kuchni została spisana przez tego samego zakonnika, 
o czym świadczy ten sam dukt i światłocień pisma, co pozwala datować wykaz 
ksiąg na rok 1612 

Wspomniany inwentarz druków znajdujących się w klasztornej bibliotece 
wymownie świadczy o wadze i znaczeniu warszawskiego konwentu  Podkreślić 
należy, że decyzja o założeniu klasztoru w Warszawie zapadła w 1603 r  Poniż-
szy inwentarz, który jak wykazała analiza paramentów liturgicznych, powstał 
około 1612 r , odnotowuje aż 105 tytułów książek, część z nich to wydawnictwa 

107 Ujednolicony tekst brewiarza został ogłoszony po Soborze Trydenckim w 1568 r. jako tzw. Brewiarz 
rzymski; zob. szerzej tamże, kol. 1065 i n.

108 Antyfonarz – księga liturgiczna, w jej skład wchodziły antyfony mszalne i oficjum brewiarzowe. Użyte 
w inwentarzu określenie nowe może oznaczać antyfonarz wydany drukiem na polecenie prymasa 
S. Karnkowskiego w 1600 r. Antiphonarium iuxta ritum Breviarii romani; zob. szerzej B. Bartkowski, Anty-
fonarz, [w:] EK, t. I (1973), kol. 711–712; zob. też W. Danielski, Antyfonarze polskie, [w:] tamże, kol. 712–714.

109 Puryfikaterz – biała tkanina płócienna używana przez kapłanów podczas Mszy Świętej wycierania kielicha 
i pateny; zob. Puryfikaterz (Purificatorium), [w:] S. Orgelbranda Encyklopedia Powszechna, t. XII: Polska–
Rohan, Warszawa 1902, s. 439. Zob. też A. Pleskaczewska, Puryfikacja, [w:] EK, t. XVI (2011), kol. 930–931.

110 6 kwietnia 1612 r. Datę ustalono w oparciu o: Chronologia polska, red. B. Włodarski, Warszawa 1957.
111 Przeorem był wówczas Jacek Kiełczewski. O tej postaci zob. szerzej Catalogus, s. 332; zob. też A. Mar-

kiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 21, przyp. 64.
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wielotomowe  W wykazie tym pominięto księgi liturgiczne, które wymieniono 
w części zawierającej paramenty liturgiczne oraz wota ofiarne  Jest to najstarszy 
zachowany inwentarz biblioteki konwentu warszawskiego, następny, który 
przetrwał do naszych czasów, pochodzi dopiero z przełomu XVIII–XIX112 

Istnienie tak bogatej biblioteki zasługuje na szczególną uwagę  Zgromadze-
nie w stosunkowo krótkim czasie obszernej kolekcji ksiąg wiązać można z dzia-
łalnością pierwszego przeora konwentu warszawskiego  Dzięki zachowanym 
notom proweniencyjnym druków wchodzących w skład biblioteki konwentu 
warszawskiego możliwe było wskazanie szeregu prac przekazanych osobiście 
przez wybitnego historyka i dziejopisa o  Abrahama Bzowskiego OP  Owe noty 
wskazują, że książki przekazywał w latach 1603, 1604 i 1609  Pierwsze księgi 
podarował on w momencie, kiedy rozpoczęto budowę konwentu  Bzowski 
zadbał nie tylko o wzniesienie samego konwentu, położył także podwaliny 
pod bibliotekę, przekazując doń niezbędne prace  Zapewne to z jego osobą, 
uwzględniając zainteresowania naukowe i jego pasję badawczą, wiązać należy 
druki o tematyce historyczno-genealogicznej pióra Marcina Kromera oraz 
Bartłomieja Paprockiego 

Najstarszy wykaz książek znajdujących się w bibliotece konwentu św  Ja-
cka w Warszawie posiada niezwykle uproszczoną formę  Autor inwentarza 
biblioteki, spisując zbiór ksiąg, pominął oficyny wydawnicze, często podawał 
jedynie autora pracy, i to w wersji skróconej, bądź fragment tytułu publikacji, 
dopiero na przedostatniej stronie katalogu rozpoczął zamieszczenie formatów 
druków  Podobnie jak w przypadku analizowanych przez Tomasza Stolarczyka 
czy Katarzynę Zimnoch inwentarzy bibliotecznych powstałych w wieku XVII, 
książki zostały wyszczególnione najprawdopodobniej w tej kolejności, w której 
ustawiono je na półkach, a nie wedle podziału rzeczowego  Nie zachowano tak-
że układu wedle rozmiarów druków113  Formaty folio i quarto są przemieszane  

112 BZ BOZ, rkps 1178, Catalogus Bibliothecae Conventus Varsaviensis Ordinis Praedicatorum, liczy 
88 kart; zob. szerzej T. Makowski, dz. cyt., s. 180. W zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
znajdował się obecnie zaginiony rękopis Skorowidz autorów spisanej biblioteki O.O. Dominikanów 
Warszawskich, r. 1854; zob. H. Kozerska, Straty w zbiorze rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w War-
szawie w czasie I i II wojny światowej, Warszawa 1960, s. 111.

113 Odnośnie do struktury inwentarzy XVII-wiecznych bibliotek dominikańskich zob. szerzej ustalenia 
Tomasza Stolarczyka zawarte w jego artykułach zebranych w publikacji: T. Stolarczyk, Analecta Domi-
niciana. Szkice z dziejów Zakonu Braci Kaznodziejów w Polsce Środkowej (XIII–XVIII wiek), Wieluń 2016, 
s. 153 i n.; tenże, Siedemnastowieczne inwentarze biblioteczne klasztorów dominikańskich w Gidlach, 
Łęczycy, Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu, ABMK, 106 (2016), s. 220; K. Zimnoch, Biblioteka 
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dominikańska w Choroszczy w XVII wieku; [w:] Parafia rzymskokatolicka w Choroszczy 550 lat. Księga 
jubileuszowa, red. T. Kasabuła, A. Szot, Białystok 2009, s. 138. Zob. też wybrane inwentarze biblio-
teczne sporządzone w początkach XVII wieku, katalog sieradzki odnotowuje formaty książek ADK, 
Sd 1, s. 182–189; zob. też kolejny katalog tegoż konwentu, tamże, s. 223–229; wykaz odnoszących 
się do książnicy w Brześciu Kujawskim jest równie lakoniczny, jak inwentarz będący przedmiotem 
edycji, zob. ADK, Bkj 2, s. 1–2; podobnie zbudowany jest wykaz z klasztoru w Chełmnie ADK, Ch 2, 
s. 1–3; Kościanie ADK, Ko 2, k. 14 r-v, s. 17–19; Żninie ADK, Żn 2, s. 33–34; księgi konwentu w Łowiczu 
posiadają równie skrótowy i lakoniczny opis, jak konwent warszawski, zob. ADK, Łw 2, s. 26–31; zob. też 
kolejny inwentarz ksiąg w Łowiczu tamże, s. 39–40; Płocki inwentarz odnotowuje liczbę woluminów 
druków, ADK, Pd 4, s. 193–199; zob. też dalsze wykazy ksiąg, tamże, s. 205–213; inwentarz klasztoru 
w Łucku odnotowuje dwa wykazy ksiąg, pierwszy z nich ma podobną strukturę jak warszawski, drugi 
podaje już formaty woluminów, zob. ADK, Łc 2, s. 4–6, 9–10; formaty odnotowuje także wykaz ksiąg 
Piotrkowskiego konwentu, zob. ADK, Prd 2, Index librorum omnium spectantium ad conve[n]tu[m] 
Petricouiens[is] Ord. Praedicator[um], a także Żmigrodu, ADK, Żm 1, s. 6–8; wedle formatów ksiąg 
ułożony jest także inwentarz Janowa Lubelskiego spisany w 1607 r., ADK, Jl 2 [b.p]; klasztoru w Łę-
czycy, ADK, Łcz 1, s. 56–58; a także konwentu w Lublinie, ADK, Lb 10, s. 8–10 (inwentarz ten zasługuje 
na szczególną uwagę gdyż notuje on także książki znajdujące się w celach poszczególnych zakonników, 
tamże, s. 10–11); zob. też kolejny iwentarz ksiąg tegoż konwentu, tamże, s. 21–24, 36–47; dokonując 
skrótowego przeglądu zachowanych inwentarzy bibliotecznych, warto wspomnieć, że Cathalogus 
Librorum Conventus Samboricensis informuje, w jakich pomieszczeniach znajdowały się druki, np. je-
den z egzemplarzy Biblii był w celi przeora, drugi w celi ojca kaznodziei, trzeci w refektarzu, zob. ADK, 
Sb 1, s. 3; kolejny wykaz ksiąg należących do tegoż konwentu informuje o formatach ksiąg, tamże, 
s. 37–38; podobnie postąpił pisarz w klasztorze w Horodle, tamże, s. 43; autor spisanego w początkach 
XVII wieku inwentarza konwentu w Poznaniu na jednej karcie zamieścił Inwentarz xiąk konwenckich 
notując liczbę antyfonarzy czy mszałów oraz Żiwoti swiete ADK, Pzd 6, s. 33; XVII-wieczny inwentarz 
konwentu gdańskiego przy części tytułów notuje liczbę woluminów, a czasem także format, pisarz, 
sporządzając ten wykaz, nie był jednakże konsekwentny, książki zostały spisane w podziale na szafy, 
w jakich się znajdowały, tytuły zapisywał w równie skrótowy sposób, co w odniesieniu do inwentarza 
będącego przedmiotem edycji, zob. ADK, Gd 1, s. 20–29; warto wspomnieć, że pisarz wyszczególnił 
także książki znajdujące się poza biblioteką, tamże, s. 29–31; zob. też kolejny inwentarz książek 
gdańskiego konwentu, tamże, s. 39–49; wykaz ksiąg znajdujących się w klasztorze włodzimierskim 
nie notuje ani liczby egzemplarzy, ani formatów wydawniczych, ADK, Wł 1, s. 11. Na uwagę zasłu-
guje XVII-wieczny inwentarz książek będących w posiadaniu konwentu oświęcimskiego – został 
bowiem ułożony wedle kryterium rzeczowego, zob. ADK, Os 1, s. 35–36; kolejny katalog tegoż 
konwentu nie odnotowuje formatów książek, nie ma także układu rzeczowego, tamże, s. 47–48; 
zob. też W. Szymborski, (…) klasztor ubogi tuteczny pogorzaly, zubożały, spustoszały (…) – uwagi 
o najstarszym katalogu przeorów klasztoru dominikanów w Oświęcimiu, [w druku]. Spośród inwentarzy 
XVIII-wiecznych zob. przykładowo wykaz ksiąg biblioteki klasztornej w Borku Starym sporządzony 
w 1783 r. (jest on równie skrótowy i lakonicznych jak cytowane powyżej rękopisy, podaje jedynie 
skróconą wersję tytułu, rejestruje liczbę tomów danego dzieła); ADK, Bst 2, s. 147–153. Identycznie 
jak warszawski inwentarz skonstruowany jest wykaz książek konwentu w Opatowcu ADK, Oc 3 [b.p.]. 
Spisany najprawdopodobniej przez tego samego zakonnika po 1608 r., albowiem dukt pisma jest 
identyczny, inwentarz klasztoru w Opatowcu jest jednakże bardziej rozbudowany. Zapewne także 
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Dzieła tych samych autorów nie były grupowane w jednym miejscu, o czym 
świadczy np rozproszenie prac Stapletona czy św  Tomasza z Akwinu 

Lektura poniższego inwentarza pozwala stwierdzić, iż warszawski księ-
gozbiór nie odbiegał znacząco od innych znanych wykazów bibliotek braci 
kaznodziejów  Gromadził niezbędne prace do posługi kaznodziejskiej, takie jak 
np  komentarze Pisma Świętego autorstwa Tomasza z Akwinu – Catena aurea, 
dzieła Tomasza Stapletona czy tak wykorzystywaną od epoki średniowiecza 
rozprawę Piotra Lombarda114  Biorąc pod uwagę podstawowe zadanie zakonu, 
jakim było głoszenie Słowa Bożego, obecność zbiorów kazań i pomocy dla ka-
znodziejów nie jest niczym zaskakującym115  Książki figurujące w inwentarzu, 
takie jak dzieła Stapletona, Ludwika z Grenady i Jana Ossoriusa, znajdowały się 
wśród list lektur uważanych za niezbędne w pracy duszpasterskiej, ogłaszanych 
w uchwałach synodów diecezji polskich116 

W poniższej edycji podjęto próbę identyfikacji tytułów prac, jak również 
określenia miejsca ich obecnego przechowywania  Ten ostatni element na-
stręcza szczególnych trudności z racji skomplikowanych losów warszawskiego 
zbioru ksiąg, jak również lakoniczności i samej struktury inwentarza  Edycja 
inwentarza stanowi drobny przyczynek do ciągle nierozpoznanych losów bi-
blioteki konwentu warszawskiego117  Księgozbiór konwentu św  Jacka w toku 

tego samego zakonnika był inwentarz z początków XVII wieku konwentu w Sochaczewie, który ma 
strukturę nawiązującą do przywołanego wyżej Opatowca, zob. ADK, Som 1, s. 44–46, jak również 
inwentarz klasztoru w Warce, ADK, Wk 1, s. 98–104.

114 Zob. też uwagi w: K. Zawadzka, Ze studiów nad bibliotekami klasztornymi dominikanów na Śląsku 
(1226–1810), RBibl, 18 (1974), s. 320; taż, Biblioteka klasztoru Dominikanów we Wrocławiu (1226–1810), 
[w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, red. J. Kłoczowski, t. II, Warszawa 1975, s. 310, 
337; J.A. Kosiński, Biblioteka konwentu dominikanów w Sieradzu na przełomie XVI i XVII wieku, [w:] tamże, 
s. 396; por. uwagi o zbiorach książek w najstarszych bibliotekach dominikańskich: K.W. Humphreys, 
The Book Provisions of the Mediaeval Friars 1215–1400, Amsterdam 1964, s. 90 i n.

115 Zob. też uwagi w: T. Stolarczyk, Czas w staropolskich bibliotekach klasztorów dominikańskich, [w:] Analecta 
Dominiciana, s. 231 i n.; tenże, Książka i biblioteka w życiu średniowiecznych i staropolskich konwentów 
dominikańskich na przykładzie klasztorów środkowopolskich w świetle inwentarzy bibliotecznych, ABMK, 
100 (2013), s. 341, 348; zob. też informacje o książkach wykorzystywanych przez braci kaznodziejów 
w okresie staropolskim, tamże, s. 348–352; por. K. Zimnoch, dz. cyt., s. 139–141; por. opinię o najważniej-
szych działach tematycznych, które powinna zawierać biblioteka dominikańska: J. Partyka, Starodruki 
z bibliotek dominikańskich dawnej Rzeczypospolitej w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, [w druku].

116 Zob. szerzej ustalenia D. Główki, Księgozbiory duchowieństwa płockiego w XVIII w., KH, 102 (1995), z. 2, 
s. 17.

117 Odnośnie do dziejów biblioteki warszawskiej zob. także studium poświęcone dobrodziejom tej insty-
tucji, tam też przegląd i omówienie stanu badań nad dziejami bibliotek zakonu braci kaznodziejów, 
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dziejów ulegał rozproszeniu118  Jak nadmienia autor pierwszej syntezy dziejów 
konwentu warszawskiego piszący w wieku XIX: nauczyciel szkoły wydziałowej 
XX Dominikanów Ignacy Loyola Rychter: „Biblioteka przecież Konwentu 
Warszawskiego, dzieląc wszystkie nieszczęścia Oyczyzny, nigdy dostatecznie 
uzupełnić się nie mogła  Częste napady Szwedów, za Jana Kazimierza, przecho-
dy woysk cudzoziemskich za Sasów, nakoniec wypadki polityczne w naszych 
zaszłe czasach wielce ją uszczupliły  W r  1803 naglący rozkaz wypróżnienia 
biblioteki z kilku tysiący ksiąg złożoney w przeciagu dwunastu godzin, ktore 
pore nocną składaią, naraził ią na liczne straty”119. Po kasacie konwentu120 
część zasobów bibliotecznych przekazano do zbiorów Biblioteki Głównej war-
szawskiego Uniwersytetu, określanego wówczas Szkołą Główną  Obecnie jest 
to Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie  Pozostałe druki trafiły do Semi-
narium Archidiecezjalnego121  Należy zaznaczyć, że biblioteka dominikańska 
została zamknięta i opieczętowana przez komisję, w dniach od 23 XII 1864 r  
do 9 I 1865 r  Podobny los spotkał księgozbiory bernardynów, kapucynów, kar-
melitów, augustianów i trynitarzy122  W wyniku prób ocalenia księgozbiorów 
kasowanych zakonów podejmowanych przez bpa Pawła Rzewuskiego, podjęta 
została dnia 3 stycznia 1866 r  decyzja, która głosiła: „Pod dn  16/28 lutego rb  

zob. też wykaz publikacji o bibliotekach dominikańskich: R. Żmuda, Bibliografia publikacji o bibliotekach 
kościelnych w Polsce za lata 1945–2014, Łódź 2016, s. 212–216.

118 Zob. uwagi odnoszące się do rozproszenia księgozbiorów zakonnych w Warszawie: A. Sołtan, Han-
del książką i czytelnictwo mieszczańskie w Warszawie w XVI i pierwszej połowie XVII w., AM, 39 (1999), 
s. 39; J. Adamczyk, Stare druki w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy, [w:] Z dziejów książki i bibliotek 
w Warszawie, red. J. Tazbir, Warszawa 1961, s. 755.

119 I.L. Rychter, Wiadomość historyczna o kościele i klasztorze, s. 10; zob. też J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 197; 
F. Radziszewski, Wiadomość historyczno-statystyczna o znakomitszych bibliotekach i archiwach publicz-
nych i prywatnych, tak niegdyś byłych jako i obecnie istniejących w krajach dawną Polskę składających, 
a mianowicie: w Królestwie Polskiem, Gallicyi, W. Ks. Poznańskiem i Zachodnich guberniach Państwa 
Rosyjskiego, Kraków 1875, s. 93; zob. też wzmianki o dziejach biblioteki w czasach okupacji wojsk 
napoleońskich E. Słodkowska, Biblioteki w Królestwie Polskim 1815–1830, Warszawa 1996, s. 75, ze-
stawienie nr 7, s. 223; por. ADK, S 44/42 a, s. 14.

120 Odnośnie do polityki carskiej wobec zakonów zob. uwagi w: M. Miławicki, Położenie klasztorów 
dominikańskich w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1795–1914, [w:] Święty 
Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2008, s. 336–-337, 352–356; tenże, 
Dominikanie na kresach wschodnich Rzeczypospolitej Obojga Narodów (teren dzisiejszej Białorusi), FHCr, 
20 (2014), s. 124–125.

121 A. Sołtan, dz. cyt., s. 80.
122 H. Kozerska, Warszawska Biblioteka Uniwersytecka 1832–1871. Biblioteka Rządowa, Okręgu Naukowego, 

Główna, Warszawa 1967, s. 67; F. Radziszewski, Wiadomość historyczno-statystyczna, s. 93–94.
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No 1207/4664 oznajmiłem b  Administratorowi Archidiecezji Warszawskiej, 
między innymi, że na zasadzie postanowienia Komitetu Urządzającego w Kró-
lestwie Polskim, biblioteki byłych w Warszawie klasztorów Dominikanów, 
Bernardynów, Augustianów, Karmelitów Bosych i Trynitarzy mają być oddane 
na własność Seminarium Archidiecezjalnego św  Jana i że te ze znajdujących 
się w tych bibliotekach książki i przedmioty, które mogą okazać się pożytecz-
nymi dla Biblioteki Publicznej Warszawskiej i bibliotek należących do zakła-
dów naukowych, zostających pod zarządem Komissyi Rządowej Oświecenia 
Publicznego, winny być oddane tym ostatnim z zastrzeżeniem, aby w zamian 
dla seminarium udzielone zostały dzieła równej wartości z bibliotek zarządu 
Oświecenia Publicznego, za wzajemnym porozumieniem się Komisyi Rządo-
wej Spraw Wewnętrznych i Duchownych i Władzy Diecezjalnej z Komissyją 
Rządową Oświecenia Publicznego”123.

Zbiory biblioteczne dominikanów podległy w 1867 r  ocenie biblioteka-
rza Biblioteki Głównej i wykładowcy Szkoły Głównej Józefa Przyborowskiego, 
przedstawiciela Konsystorza Generalnego Królestwa bibliotekarza Seminarium 
Archidiecezjalnego ks  Władysława Knapińskiego124  Zostały one przejrzane pod 
kątem przydatności dla Warszawskiej Biblioteki Głównej, bibliotek zakładów 
szkolnych i dla Warszawskiego Muzeum Sztuk Pięknych125  I tak, z biblioteki kon-
wentu św  Jacka do zbiorów Biblioteki Głównej trafiło w 1868 r  153 prace w 168 
woluminach oraz 1 rękopis126  Pozostałe zbiory ze skasowanych bibliotek zasiliły 
Bibliotekę Seminarium Archidiecezjalnego127  Pierwsze książki z konwentu 
św  Jacka trafiły tam w lutym 1866 r 128 Już w XIX w  podkreślano, że część zbio-
rów została wywieziona do Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu129 

123 Cyt. za W. Kwiatkowski, Biblioteka Archidiecezjalna przy seminarium św. Jana w Warszawie, Warszawa 
1938 [odbitka z „Wiadomości Archidiecezjalnych Warszawskich”], s. 7–8; zob. też tamże, s. 10.

124 H. Kozerska, Warszawska Biblioteka Uniwersytecka, s. 67–68. O postaciach ks. Knapińskiego i prof. Przy-
borowskiego zob. C. Lechicki, Knapiński Władysław (1838–1910), [w:] PSB, t. 13 (1967–1968), s. 105–106; 
B. Szier-Kramarek, Knapiński Władysław, [w:] EK, t. IX (2002), kol. 198–199; R. Skręt, Przyborowski Józef 
Tomasz (1823–1896), [w:] PSB, t. 29 (1986), s. 76–79; W. Motz, Przyborowski Józef, [w:] Słownik pracow-
ników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa–Łódź 1972, s. 724–725.

125 H. Kozerska, Warszawska Biblioteka Uniwersytecka, s. 68.
126 Tamże; por. W. Kwiatkowski, dz. cyt., s. 9.
127 H. Kozerska, Warszawska Biblioteka Uniwersytecka, s. 68.
128 Zob. szerzej W. Malej, Biblioteka Archidiecezjalna w Warszawie, ABMK, 2 (1961), z. 1–2, s. 294.
129 F. Radziszewski, Wiadomość historyczno-statystyczna, s. 94; H. Kozerska, Warszawska Biblioteka Uni-

wersytecka, s. 68; taż, Straty w zbiorze rękopisów, s. 15.



64  Bracia z ulicy Freta

Podział księgozbioru nie ograniczył się do wspomnianych bibliotek w War-
szawie  Dzięki staraniom o  Felicjana Leopolda Konarzewskiego OP130 fragment 
zbiorów przekazano do krakowskiej librarii dominikańskiej  Ukrył on bowiem 
72 paki z książkami u sióstr sakramentek w Warszawie, w czym pomagała 
mu jego siostrzenica Joachima Skupniewska  Następnie zbiory te o  Wincenty 
Podlewski OP131 sprowadził w 1882 i 1897 r  do Krakowa, skąd 12 pak dru-
ków przesłano do Lwowa132  Na tym nie skończyły się skomplikowane losy 
księgozbioru warszawskiego, albowiem w 1937 r  ponownie przewieziono 
je ze Lwowa do Warszawy, gdzie podzieliły los zarówno klasztoru, jak i całego 
miasta zniszczonego po Powstaniu Warszawskim  Resztę ocalonych zbiorów 
w 1946 r  przekazano do biblioteki konwentu krakowskiego133 

Z opisanych wyżej przyczyn identyfikacja ksiąg wyszczególnionych w in-
wentarzu jest szczególnie trudna  Dzięki pomocy Pani Małgorzaty Habudy 
z biblioteki ojców dominikanów w Krakowie, która ze zbiorów starodruków 
wyodrębniła książki niegdyś należące do konwentu warszawskiego, możli-
we było zidentyfikowanie kręgu pierwszych donatorów biblioteki konwentu 
poprzez lekturę not proweniencyjnych widniejących na kartach tytułowych  

130 Odnośnie do postaci o. Konarzewskiego zob. szerzej biogram ADK, S 12/67b; R. Świętochowski, 
Słownik biograficzny OO. Dominikanów w Polsce, t. II: H–Ż, Kraków 1978, mps, s. 75; Catalogus, s. 352; 
C.J. Wichrowicz, Słownik polskich pisarzy dominikańskich, wyd. II, Kraków 2012, s. 243.

131 Odnośnie do o. Podlewskiego zob. szerzej wypisy ADK, Kartoteka biograficzna dominikanów polskich; 
ADK, Kr 907, s. 349–356; C.J. Wichrowicz, Słownik polskich pisarzy dominikańskich, s. 378; B. Lorens, 
Bractwa i stowarzyszenia religijne przy kościele oo. dominikanów w Jarosławiu w okresie zaborów, 
[w:] Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu. Dzieje, ludzie i sztuka, red. M. Miławicki, R. Nestorow, 
Kraków 2016 (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, 16), s. 162, 
164–166. Ostatnio biografię O. Podlewskiego wyczerpująco przedstawił M. Miławicki, O. Wincenty 
Maria Podlewski (1864–1918): przeor jarosławski i propagator kultu Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu, 

„Rocznik – Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia”, 23 (2017), s. 240–264.
132 R. Świętochowski, Biblioteka OO. Dominikanów w Krakowie, ABMK, 33 (1976), s. 308; zob. też opinię K. Juce-

wicza: „Wydostał z Warszawy przechowywane po kasacie Dominikanów książki i one w kilkadziesięciu (ze 
65) dużych pakach przeprowadził do Krakowa i naszej Bibliotece koło r. 1898 oddał ulokowawszy pewną 
część 12 pak w Bibliotece OO. Dominikanów lwowskich. Z tem, iż w razie przywrócenia naszego Zakonu 
w Warszawye trzebaby im wrócić. Łatwo je rozpoznać po marce czerwonej naklejonej na grzbiecie każdej 
książki. Są to dzieła z 17 i 18 wieku w przeważającej części łacińskie, niektóre włoskie i hiszpańskie, nie 
brak dzieł i z 16 wieku. Treść tej biblioteki przeważnie: teologiczna, historyczna, biograficzna etc. Jednak 
niemało mocno nadniszczonych przez robactwo i wilgoóć, bo koło lat 40 pozostawały w Warszawie bez 
opieki i niektóre z powodu zupełnego stoczenia przez robactwo musiano wyrzócić”. ADK, Kr 907, s. 352.

133 D. Kuźmina, M. Habuda, Biblioteka oo. Dominikanów w Krakowie, [w:] Kraków–Lwów. Książki, czasopisma, 
biblioteki XIX i XX wieku, t. X, red. H. Kosętka, G. Wrona, G. Nieć, Kraków 2011, s. 393. 
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Przejrzano ponadto katalogi zbiorów starodruków bibliotek naukowych, do któ-
rych potencjalnie mogły trafić zbiory biblioteczne z warszawskiego konwentu 

W zbiorach Biblioteki Publicznej m  st  Warszawy znajdują się druki będące 
niegdyś własnością Stanisława Baryczki, który przekazał je warszawskim do-
minikanom134, trafiły one do biblioteki już po spisaniu poniższego inwentarza  
Katalogi proweniencji prowadzone w tejże bibliotece nie odnotowują książek 
opublikowanych przed rokiem 1612, za informację składam serdeczne wyrazy 
podziękowania pracownikom czytelni starodruków  Ogłoszone drukiem kata-
logi inkunabułów oraz szesnastowiecznych druków znajdujących się w zbio-
rach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie wzmiankują inkunabuły i książki 
należące niegdyś do konwentu św  Jacka, które jednakże nie zostały wyszczegól-
nione w poniższym inwentarzu, część z nich trafiła do zbiorów bibliotecznych 
dopiero w XVIII w , np  z darów przeorów Wojciecha Ochabowicza czy Jana 
Damascena Łubienieckiego135  W zbiorach Biblioteki Narodowej znajduje się 

134 Zob. szerzej J. Adamczyk, dz. cyt., s. 763.
135 Zob. szerzej: katalog inkunabułów odnotowuje pracę: Balthasar de Porta, Expositio canonis missae, 

Leipzig: Conr. Kachelofen, 1497; Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie, t. I, cz. I: XV w., oprac. T. Komender, Warszawa 1994, nr 20, s. 92; Liber sextus Decretalium, 
Nürnberg: Ant. Koberger; 12 III 1482 praca ta podarowana została przez o. Feliksa Piotrowicza doktora 
świętej teologii, Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, t. I, 
cz. I, nr 34, s. 98 [konwentem macierzystym o. Piotrowicza była Warszawa, zmarł 15 II 1703 r., ADK, 
Pp 79, k. 47 r.; ADK, Pp 81, s. 48; Catalogus, s. 545]; Hermannus de Sittard, Manuale confessorum 
metricum, Köln: Herm. Bungart, 21 III 1498 z daru o. Jana Damascena Łubienieckiego, tamże, nr 67, 
s. 110 [odnośnie do postaci darczyńcy zob. szerzej W. Szymborski, Z Przybyszewa w świat, czyli uwagi 
o życiu Jana Damascena Łubienieckiego, PT, 20 (2014) s. 239–260]; Ludovicus de Prussia (Wohlgemuth), 
Trilogium animae, ed. Paulinus de Leopoli. Nürnberg: Ant. Koberger, 6 III 1498 Katalog druków XV i XVI 
wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, t. I, cz. I, nr 85, s. 117; Albertus Magnus Summa 
philosophiae naturalis … per tractatus capitula et particulas … distincta, Lipsiae: In univers. Lyptzensis 
gymnasio, per Mart. Landsberg, 1505 Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyte-
ckiej w Warszawie, t. I, cz. II: XVI w., oprac. T. Komender, Warszawa 1994, nr 151, s. 90; Albertus Magnus, 
Prima et secunda partes Postillae super Evangeliare Lucae…, Hagenaw: expens. Io. Rynman de Oringaw, 
1504 podarowana konwentowi przez przeora Alberta w 1731; tamże, nr 156 s. 92–93 [dar ten odnieść 
należy do przeora Alberta Ochabowicza, który był trzykrotnie przeorem w Warszawie między innymi 
w latach 1729–1732, do zakonu braci kaznodziejów wstąpił w Warszawie; odnośnie do postaci zob. 
szerzej Catalogus, s. 501–502; ADK, S 12/67b; R. Świętochowski, Słownik biograficzny OO. Dominikanów, 
s. 499–505; R. Świętochowski, Ochabowicz Wojciech (zm. 1746), [w:] PSB, t. 23 (1978) s. 484–485]; Anto-
ninus Florentinus, Prima [-quarta] pars totius summae maioris… Tabula…totius summae, Venetiis: per 
Laz. de Soardis, 1503 r. praca ta była własnością Jerzego Kotowskiego [niezidentyfikowany], Katalog 
druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, t. I, cz. II, nr 349, s. 197–198; 
zob. też tamże, nr 350, s. 198; z daru Jana Damascena Łubienieckiego pochodzi druk: Augustinus 
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szereg druków, które należały niegdyś do zbiorów konwentu warszawskiego, 
w tym np  prace ofiarowne przez Jana Damascena Łubienieckiego136, bądź 
Wojciecha Baryczkę137  Obecnie trwają prace nad opracowaniem katalogu 
proweniencji zbiorów  Za pomoc w korzystaniu, a przede wszystkim za wska-
zanie wspomnianych druków składam wyrazy podziękowania pracownikom 
oddziału starodruków Biblioteki Narodowej, a szczególnie Annie Wójcik oraz 
Marii Bryndzie  Katalog starodruków Biblioteki Kórnickiej odnotowuje jedy-
nie jeden druk (w dziale indeks: Prow  właśc ) należący niegdyś do konwen-
tu warszawskiego wydany w 1787 r  Spośród starodruków dominikańskich 
należących do biblioteki dominikanów w Warszawie, w zbiorach Biblioteki 
Jagiellońskiej, jak ustalił Jacek Partyka, znajduje się zaledwie jedna pozycja 
podarowana konwentowi św  Jacka przez Jana Damascena Łubienieckiego: 
praca Annales Poloniae Wespazjana Kochowskiego wydana drukiem kilka-
dziesiąt lat po spisaniu poniższego inwentarza138 

Z racji lakoniczności samego inwentarza pełna identyfikacja druków moż-
liwa była jedynie w przypadku prac, na których widniała nota proweniencyjna 
zawierająca datę przekazania bądź nazwisko darczyńcy pozwalające ustalić lata 
życia donatora, jak miało to miejsce np  w odniesieniu do daru Jana Dama-
scena Łubienieckiego139  Maniera autora inwentarza w pewnych przypadkach 

Aurelius s. Regula, In hoc volumine continentur infrascripta: Regula beati Augustini episcopi… [et 
alia] [ed. Albertus Castellanus], In Venetiarum urbe: per Lazarum de Soardis, 2 X 1507; tamże, nr 608, 
s. 362–363. Zob. też druki wydane przed sporządzeniem inwentarza; zob. szerzej: Katalog druków XVI 
wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, red. H. Mieczkowska, materiał proweniencyjny 
opracowany pod kierunkiem M. Cubrzyńskiej-Leonarczyk, t. V: L–O, Warszawa 2015, nr 5906, s. 169, 
nr 6215, s. 286, nr 6222, s. 288, nr 6671, s. 452, nr 6991, s. 575; Katalog druków XVI wieku w zbiorach 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, red. H. Mieczkowska, materiał proweniencyjny opracowany 
pod kierunkiem M. Cubrzyńskiej-Leonarczyk, t. VI: P–Ska, Warszawa 2016, nr 8367, s. 431.

136 Zob. przykładowo De privilegiis ad instar, sev de commvnicatione privilegiorvm tractatus ab Honoratio 
Mandosio, Florentiae: In Officina Georgii Marescoti, 1576 BN, sygn. XVI.0.1278.

137 Iana Cassiana Eremity o żywocie y cwiczeniach ludzi świat opuszczaiących ksiąg XII, Kraków: W Drukar-
niey Andrzeia Piotrkowczyka, 1604, Biblioteka Narodowa sygn. XVII.3.1856.

138 J. Partyka, Starodruki z bibliotek dominikańskich dawnej Rzeczypospolitej w zbiorach Biblioteki Jagiel-
lońskiej, [w druku].

139 W zbiorach BKDK znajduje się starodruk pt. Expositio in tertiam D. Thomae partem vsqve ad qvaestio-
nem sexagesimam complectens tertium librum Sententiarum, Avthore F. Bartholomeo A Medina, Ordi-
nis Praedicatorum, primariae Theologorum Cathedrae apud Salmaticenses praefecto, Venetiis: Apud 
SS. Ioannem et Paulum, 1582 sygn. B-2335 przekazany do zbiorów konwentu warszawskiego przez 
Jana Damascena Łubienieckiego, o czym informuje nas zapis: Vtitur Fr. Joan’ Damascen’ Lubieniecki 
ord Praed Ctus’ Varsavien’ S. Hiiac. S. Th. Mgr Collega Casanatensis em. Rom. 20 8bris [octobris] 1703, 
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uniemożliwiała identyfikację druków, z tego powodu w przypisach odnotowy-
wano, że zapis inwentarza odnosi się najprawdopodobniej do tytułu książki, 
następnie podawano przykładowe wydania publikacji ogłoszonych drukiem 
przed 1612 rokiem 

Załącznik nr 2
Wykaz ksiąg znajdujących się w bibliotece klasztornej  

w Warszawie w 1612 r.

Oryginał: ADK, Wa 86, s. 6–10.

W poniższej edycji tekst pozostawiono w brzmieniu oryginału  Przy edycji 
tekstu wzorowano się na zasadach Instrukcji wydawniczej do źródeł historycz
nych od XVI do połowy XIX wieku oprac  K  Lepszy, Wrocław 1953 dokonując 
modyfikacji 

Officina Librariae140

Divi Bernardi Omniu’(m) Operum141

Chrysosthomi Fauelli Thomus Primus et Secundus
D  Thoma’(e) Aquinatis Num(er)’o 12
Item Cathena aurea  D  Thoma’ Aquinatis142

Item D  Thoma’ Aquinatis Pra(e)clarissima Commentaria in 12 libros143

do zbiorów biblioteki trafił w 1704 r., gdyż poniżej odnotowano: Bibliothecae Conventus sui Varsaviensis 
S. Hiiacinthi an. 1704 orate pro eo.

140 Za krytyczne uwagi odnoszące się do poniższej identyfikacji składam serdeczne wyrazy podziękowania 
dr. Szymonowi Sułeckiemu.

141 Jest to najprawdopodobniej praca: Sancti Bernardi Claraevallensis Abbatis Primi, … Opera Omnia, 
Parisiis: Apud Societatem antiquiorem Bibliopolarum 1615.

142 Jest to najprawdopodobniej praca: Catena aurea D. Thomae Aquinatis … in Matthaeum, Marcum, Lucam, 
et Ioannem: ex sententiis sanctorum patrum, miro artifico connexa, quorum catalogum et chronologiam, 
veria pagina ostentid, Romae: Apud haeredes Antonii Bladii, Ioannem Osmarinum Liliotum locios 1570.

143 Być może zapis odnosi się do pracy: S. Thomae Aquinatis praeclarissima commentaria in libros Aristo-
telis Perihermenias et Posteriorum Analyticorum, antiqua textus translatione, atque etiam noua Ioan. 
Argyropyli: Itemq, Thomae Caietani Cardinalis Supplementum Commentariorum in reliquum secundi 
libri Perihermenias, Venetiis: apus Iuntas 1568, aczkolwiek wydawnictwo to nie składa się z 12 tomów. 
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Veritates aureae144

Oeconomia Bibliorum145

Josephi Opera146

Opus Cathechisticum147

Principiorum Fidei Doctrinalium148

Biblioteca Sancta149

Disputationum Roberti  Primus Secundus et Tertius Thomus150

Opera omnia Ludouiti Viuis151

Należy zaznaczyć, że w zbiorach BUW znajduje się wydanie pracy św. Tomasza z Akwinu [Commentaria 
in Bibliam – Evangelia] Cathena vere aurea, opus zob.licet insigne… in quatuor Evangelia subtilissimo 
vinculo connexa [cum textu], In academia Parrhisiensi: expensis Joh. Petit, 1517 sygn. Sd. 602.2418. 
Publikacja ta niegdyś była właśnością konwentu w Łęczycy, zanim trafiła do zbiorów warszawskich 
dominikanów. Za udostępnienie opisu tej publikacji, który znajduje się w przygotowywanym do druku 
tomie Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie skadam wyrazy 
podziękowania Pani Mariannie Czapnik z oddziału starodruków BUW. 

144 Jest to najprawdopodobniej praca: Veritates avreae svper totam legem veterem, tvm litterales, tvm 
mysticae, per modvm Conclusionum e Sacro Textu mirabiliter exculptae…, per F. Seraphinum Capponi 
à Porrecta, Almi ord. Praedicatorum Sacrae Theologiae Magistrum, Venetiis: Apud Marcum Antonium 
Zalterium, 1590 i kolejne wydania.

145 Jest to najprawdopodobniej praca: Georg Eder, Oeconomia Bibliorum, sive partitionum Theologicarum 
Libri Quinque: Quibus sacrae Scripturae dispositio, seu artificium et vis atque ratio, in tabulis velut ad viuum 
exprimitur…, Coloniae: Apud Geruuinum Calenium, et heredes Iohannis Quentelii, 1568.

146 Jest to najprawdopodobniej praca: Flavii Iosephi … Opera omnia quae extant ex Graecorum Codicum 
accurata collatione Latine expressa opus in tomos duos distributum, notis & annorum serie ad oram 
singulorum capitum illustratum, cum indice locupletissimo, Geneuae: Sumptibus Samuelis Crispini 1611.

147 Jest to najprawdopodobniej praca: P. Canisius, Opus cathechisticum sive De summa doctrinae christianae, 
Parisiis 1585.

148 Jest to najprawdopodobniej praca: Thomas Stapleton, Principiorum fidei doctrinalium, Demonstratio 
methodica, per controversias septem in libris duodecim tradita, in quibus ad omnes de Religione con-
troversias diiudicandas sola et certissima Norma, & ad easdem semel siniendas sola et Suprema in terris 
Authoritas, Via & Ratio demonstrantur. Opus Saluberrimum, Parisiis: Apud Michaelem Sonnium, via 
Iacobaea, sub scuto Basilienfi, 1578.

149 Jest to najprawdopodobniej jedno z wydań pracy: Bibliotheca Sancta à F. Sixto Senensi Ordinis Praedi-
catorvm, ex praecipvis catholicae ecclesiae avthoribvs collecta, et in octo libros Duobus Tomis complexos 
digesta quorum inscriptiones sequens pagina indicabit ad Sanctiss. Pivm V Pont. Opt. Max. secvnda editio, 
Coloniae: Apvd Maternvm Cholinvm, 1576.

150 Jest to najprawdopodobniej praca: Roberto Bellarmino, Disputationum de controversiis christianae Fidei 
adversus hujus temporis haereticos. Tribus tomis comprehensae cum duplici indice, Lyon: Barthélemy 
Honorat, 1587.

151 Jest to najprawdopodobniej praca jedno z wydań pracy: Io. Lodovici Vivis Valentini, Opera in duos 
distincta tomos… Basileae: per Nic. Episcopium Iuniorem, 1555.
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Calepin Ambrosii Vndecim linguaru’(m)152

Commentatione de verbi Dei corruptelis153

Opera Socolouii Primus et secundus Thomus154

Vgonis Tomus Secundus 3tius, 4, 5, 6, 7, 8155

152 Jest to najprawdopodobniej jedno z wydań pracy: Ambrosii Calepini, Dictionarium undecim linguarum 
iam postremo accurata emendatione, atque infinitorum locorum augmentatione … exornatum …: respon-
dent autem Latinis vocabulis Hebraica, Graeca, Gallica, Italica, Germanica, Belgica, Hispanica, Polonica, 
Ungarica, Anglica, Chomasticum, Basliae: Henricpetri, 1605.

153 Petrus Canisius, Commentariorum de verbi Dei corruptelis liber primus: in quo de sanctissimi praecursoris 
Domini Ioannis Baptistae historia evangelica, cum aduersus alios huius temporis sectarios, tum contra 
nouos ecclesiasticae historiae consarcinatores siue centuriatores pertractatur, Dilingae 1571. W zbiorach 
BKDK znajduje się uszkodzony egzemplarz (pozbawiony karty tytułowej) pracy P. Canisii Comment. 
De verbi Dei corruptelis (tytuł dopisany ołówkiem na obwolucie), sygn. B-1203, który niegdyś znajdował 
się w bibliotece konwentu warszawskiego (na obwolucie dopisano Nouitiatus Varsauien[sis]), o war-
szawskiej proweniencji świadczy kolejna nota dopisana na ostatniej karcie: Con(ve)ntus Varsauien(sis) 
Ord(inis) Praed(icatorum) tunc Conuentus Varsauiensis Fr Dominicus S. Th. Doctor Primarius. Zapis ten 
może odnosić się do Dominika Wrzeszcza, lektora teologii, 1708 r.; zob. szerzej adnotacje w warszaw-
skim liber studii ADK, Wa 4, s. 9; Dominika Wirzalskiego prezentata teologii i przełożonego przełożo-
nego studentatu w 1739 r., tamże, s. 55; Dominika Borkowskiego, lektora teologii 1751 r., i przeora 
konwentu warszawskiego 1767 r.; tamże, s. 78, 111; Dominika Przewłockiego lektora teologii 1794 r., 
przełożonego studentatu 1795 r., prezentata 1796 r., regensa studium 1798 r., przeora konwentu 
warszawskiego 1802 r.; tamże, s. 150, 151, 152, 157.

154 Dzieła Stanisława Sokołowskiego, być może zapis ten odnosi się do Stanislai Socolovii Opera wydanej 
w Krakowie w 1591 roku, wzmiankowanej w: I.L. Rychter, Wiadomość historyczna o kościele i klasztorze, 
s. 14.

155 W zbiorach BKDK znajduje się egzemplarz, który niegdyś był częścią biblioteki konwentu warszaw-
skiego: Vgonis de S. Charo S. Romanae Ecclesiae Tit. S. Sabinae Cardinalis Primi Ordinis Praedicatorvm, 
Tomus Tertius, Venetiis: Apud Sefsas, 1600, sygn. B-2173 T. 3. Na karcie tytułowej widnieje zapis 
o przekazaniu książki konwentowi warszawskiemu przez Abrahama Bzowskiego: F. Abraam Bzouius 
S.T. Bac’ Primus Praesid’ Contus’ S. Hyacintii Varsavien’ Bibliothecae eiusd’ Contu’ dd. 1604. O tej pracy 
wspomina I.L. Rychter, Wiadomość historyczna o kościele i klasztorze, s. 11. W zbiorach BKDK znajduje 
się egzemplarz, który niegdyś był częścią biblioteki konwentu warszawskiego: Vgonis de S. Charo 
S. Romanae Ecclesiae Tit. S. Sabinae Cardinalis Primi Ordinis Praedicatorvm, Tomus Quartus, Venetiis: 
Apud Sefsas, 1600, sygn. B-2173 T. 4. Na karcie tytułowej widnieje zapis o przekazaniu książki konwen-
towi warszawskiemu przez Abrahama Bzowskiego: Fr’. Abraam Bzouius S.T. Bac’ Primus Praesid’ Contus’ 
S. Hyacintii Varsavien’ Bibliothecae eiusd’ Contu’ dd. 1604. W zbiorach BKDK znajduje się egzemplarz, 
który niegdyś był częścią biblioteki konwentu warszawskiego: Vgonis de S. Charo S. Romanae Ecclesiae 
Tit. S. Sabinae Cardinalis Primi Ordinis Praedicatorvm, Tomus Sextus, Venetiis: Apud Sefsas, 1600, sygn. 
B-2173 P. 6. Na karcie tytułowej widnieje zapis o przekazaniu książki konwentowi warszawskiemu 
przez Abrahama Bzowskiego: F. Abraam Bzouius S.T. Bac’ Primus Praesid’ Contus’ S. Hyacintii Varsavien’ 
Bibliothecae eiusd’ Contu’ dd. 1604. W zbiorach BKDK znajduje się egzemplarz, który niegdyś był 
częścią biblioteki konwentu warszawskiego: Vgonis de S. Charo S. Romanae Ecclesiae Tit. S. Sabinae 
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Epitome Sanctorum Patrum Thomus Primus et Quartus156

Antonii Coecii157

Novum Testamentum
Opera Platonis158

Ammonii Hermei159

Gregorii de Valentia Metimnensis Thomus Primus160

Aniti Mantii161

Liber Praemium162

De Septem Sacramentis Ecclesiae Catholicae163

Cardinalis Primi Ordinis Praedicatorvm, Tomus Septimus, Venetiis: Apud Sefsas, 1600, sygn. B-2173 
P. 7. Na karcie tytułowej widnieje zapis o przekazaniu książki konwentowi warszawskiemu przez 
Abrahama Bzowskiego: Fr’. Abraam Bzouius S.T. Bac’ Primus Praesid’ Contus’ S. Hyacintii Varsavien’ 
Bibliothecae eiusd’ Contu’ dd. 1604. Odnośnie do wykorzystywania w pracy kaznodziejskiej pism 
Hugona a Santo Caro zob. uwagi: M. Niedziela, Charakterystyka biblioteki klasztoru dominikanów 
w Borku Starym w XVII i XVIII wieku, ŚKHS, 51 (1996), s. 198; K. Zawadzka, Ze studiów nad bibliotekami 
klasztornymi dominikanów na Śląsku, s. 313–314.

156 Jest to najprawdopodobniej jedno z wydań pracy: Iohannes Lopez, Epitomes Sanctorum Patrum, per 
locos communes, qui ad virtutum et vitiorum tractationem, et ad Fidei nostrae mysteriorum expositionem 
pertinent, ad sacras conciones… tomus quartus, Antuerpiae: apud Ioannem Keerbergium, 1614. 

157 Jest to najprawdopodobniej praca: M. Antonio Coecii Sabellici opera omnia, ab infinitis quibus scatebant 
mendis, repurgata et castigate: cum supplemento Rapsodiae historiarum ab Orbe condito, ad haec usque 
tempora… Haec omnia per Caelium Secundum Curionem… confecta, Basileae: per Ioannem Heruagium, 1560.

158 Jest to najprawdopodobniej praca: Omnia divisi Platonis Opera Translatione Marsylii Ficini, emenda-
tione et ad Graecum codicem collatione Simonis Grynaei, summa diligentia repurgata, Lugdyni: apud 
Antonium Vincentium, 1548.

159 Jest to najprawdopodobniej praca: Ammonii Hermei commentaria in librvm peri hermenias. Margentini 
archiepiscopi mitylenensis in eun dem enarratio (en grec), Venetiis: apud Aldum, 1503.

160 W zbiorach BKDK znajduje się egzemplarz, który niegdyś był częścią biblioteki konwentu war-
szawskiego: Gregorii de Valentia Metimnesis, e Societate Iesv, Sacrosanctae Theologiae in Academia 
Ingolftadienfi Profefforis, Commentariorvm Theologicorvm Tomi Qvatvor In quibus omnes materiae, 
quae continentur in Summa Theologica Diui Thomae Aquinatis, ordine explicantur, Tomus Primus, 
Venetiis: Apud Ioannem Baptiftam Ciottum 1592, sygn. B-1685, t. I. Na karcie tytułowej widnie-
je zapis o przekazaniu książki konwentowi warszawskiemu przez Abrahama Bzowskiego: F(rat)- 
ris Abraam Bzouii S. Theol. Bacc Ord. Praed 1603. Quisque F. Abraam Bzouius S. T. Bacc Contus’ Crac’ SS. Trinit’ 
F. Ordis Pd primus Praesidens Contus’ Varsavien’ S. Hyacinthii eid’ Contui’ dd. A. Dni’ 1603. 

161 Anicius Manlius Severinus Boethius zwany Boecjuszem.
162 Pierwsza Księga Psalmów.
163 Jest to najprawdopodobniej praca: De Septem Sacramentis Ecclesiae Catholicae Fratris Hannib. Rosseli 

Calabri etc., Liber, qui in ordine Commentariorum in Mercurium Trismegistum, Posnanie in Offic. Joannis 
Wolrabi 1589.
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Item Gregory de Valentia Thomus Secundus 3ti’(us) 4’tus164

Opera Dionisii165

Liber Joannis Gerson166

Iudicii Gedan’(sis)167

Liber De laude Dei168

Liber Homiliarum169

Liber Theophilact’(us)170

164 W zbiorach BKDK znajduje się egzemplarz, który niegdyś był częścią biblioteki konwentu war-
szawskiego: Gregorii de Valentia Metimnesis, e Societate Iesv, Sacrae Theologiae in Academia Ingol-
ftadienfi Profefforis, Commentariorvm Theologicorvm, Tomus Secundus, Venetiis: Apud Minimam 
Societatem, 1593, sygn. B-1685, t. II. Na karcie tytułowej widnieje zapis o przekazaniu książki 
konwentowi warszawskiemu przez Abrahama Bzowskiego: F(rat)ris Abraam Bzouii S. Theol. Bacc 
Ord. Praed 1603. Qui sup’ Contui’ S. Hyacinthii Varsavien’ dd’ a’o 1603. W zbiorach BKDK znajduje 
się egzemplarz, który niegdyś był częścią biblioteki konwentu warszawskiego: Gregorii de Va-
lentia Metimnesis, e Societate Iesv, Sacrosanctae Theologiae in Academia Ingolftadienfi Profefforis, 
Commentariorvm Theologicorvm, Tomus Tertius, Ingolstadii, Excudebat David Sartorivs, 1595, 
sygn. B-2114. Na karcie tytułowej widnieje nota proweniencyjna: Conventus Warfavien’ Ord. 
Fr. Praedicatorum S. Hiacinti.

165 Jest to najprawdopodobniej jedno z wydań pracy: Pseudo-Dionisio Areopagita, Opera omnia. París, 
1498. 

166 Zapis odnosi się do książki autorstwa Jana Gersona, być może jest to praca Liber de vita Spirituali 
Animae. Być może zapis odnosi się do druku obecnie znajdującego się w zbiorach BUW Jana Gerso-
na, Prima [-quarta] pars, ex Basilea: in off. Ad. Petri, 1517–1518; Katalog druków XVI wieku w zbiorach 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, red. H. Mieczkowska, materiał proweniencyjny opracowany 
pod kierunkiem M. Cubrzyńskiej-Leonarczyk. t. IV: F–K, Warszawa 2011, nr 4209, s. 224.

167 Jest to najprawdopodobniej praca: Asaricus (Assaricus) Daniel, Hercvlis Cum Volvptate Et Virtvte 
Colloqvivm In Gratiam Egregiae Indolis & spei puerorum Iacobi Klatt, Amplissimi & prudentissimi viri Dn-. 
Iohannis Klatt, Iudicii ciuilis in veteri Gedanens’: Ciuitate Praesidis dignissimi &c. filii. Et Iohannis Borckmanni, 
Honorati & Integerrimi Dn-. Iohannis Borckmanni, ciuis Gedanensis Primarii &c. filii: discipulorum suorum 
charissimorum Elegiaco carmine redditum, Dantisci: Excudebat Iacobus Rhodus. M.D.XC (1590) (http://
www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/baza/wpis/?sort=nazwisko_imie&order=1&id=26273&offset=
0&index=5 dostęp 19.01.2017 r.).

168 Jest to najprawdopodobniej praca: Alcuina, Liber … de laude Dei et de confessione orationibus sanctorum 
collectus ab Alchonio leuita.

169 Być może zapis odnosi się do zbioru homilii Bonawentury.
170 Jest to najprawdopodobniej jedno z wydań pracy: Theophylactus Bvlgariae Archiepiscopi, in omnes 

D. Pauli Apostoli Epiftolas enarrationes, iam recens ex uetustissimo archetypo Graeco per D. Ioannem 
Lonicerum fidelissime in Latinum conuersae, Parisiis: Apud Ioannem Mace sub scuto Britaniae in clauso 
Brunello, 1548; lub dzieła Teofila z Antiochii.
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Postilla Hugonis171

Nizolius172

Martini Cromeri173

Gniazdo Cnoty Poloniae174

Censura orientalis175

Margaretha Decreti176

Commentaria Sacrorum Euangeliorum177

171 W zbiorach BUW znajduje się druk: Prima [-sexta] pars huius operis continens textum biblie cum postilla 
Hugonis [de Sancto Charo] Cardinalis. [Ed. Conradus Leontorius], Basileae: per Io. Amerbachium, expens. 
Ant. Cobergeri, 1604; Katalog druków XI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, t. II: 
B, cz. I: Babrius-Biblia, Warszawa 1998, nr 966, s. 243.

172 Jest to najprawdopodobniej praca: Nizolius, Thesaurus Ciceronianus, continens omnia Ciceronis verba 
etc, cum additionibus praedicti auctorii, Venetii 1591.

173 Zapis odnosi się do pracy Marcina Kromera, niestety nie sposób zweryfikować, czy odnosi się on do 
najbardziej znanych dzieł Kromera takich jak: De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX bądź Polonia 
sive de situ, populis, moribus, magistratibus et re publica regni Polonici libri duo. Wśród wykazu druków 
utraconych Ignacy Rychter wspomina o pracy Kromera: O dziejach i sprawach Polskich przez Błazowskie-
go tłumaczonej w Krakowie w 1611 r.; I.L. Rychter, Wiadomość historyczna o kościele i klasztorze, s. 11; 
na początku XIX wieku w bibliotece konwentu znajdowała się praca Oratio Cromeri in funere Sigismundi 
Regis, 1548, o której wspomina I.L. Rychter, Wiadomość historyczna o kościele i klasztorze, s. 15. Odnośnie 
do obecności dzieł Kromera w księgozbiorach dominikańskich zob. też inwentarz książek znajdujących 
się w klasztorze w Oświęcimiu w początkach XVII wieku w dziale Historici znajduje się zarówno praca 
Kromera De rebus polonorum [De origine et rebus gestis Polonorum], jak i De situ Poloniae [Polonia sive 
de situ, populis, moribus, magistratibus et re publica regni Polonici libri duo], ADK, Oś 1, s. 35; T. Stolarczyk, 
Czas w staropolskich bibliotekach klasztorów dominikańskich, s. 236; K. Zimnoch, dz. cyt., s. 145.

174 Bartosz Paprocki, Gniazdo Cnoty, Zkąd Herby Rycerstwa sławnego Krolestwa Polskiego, Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmudzkiego, y inszych Państw do tego Krolestwa 
należących Książąt, y Panow początek swoy maią, Kraków: Andrzej Piotrowczyk, 1578. Podobnie jak 
w przypadku pracy Kromera Rychter wspomina o utracie Herbarza Paprockiego; I.L. Rychter, Wiadomość 
historyczna o kościele i klasztorze, s. 11.

175 Jest to najprawdopodobniej praca: Censura Orientalis Ecclesiae De praecipuis nostri seculi haereticorum 
dogmatibus. Hieremie Constantinopolitano Patriarche, iudicii, et mutue communionis caussa, ab Orthodoxe 
doctrine aduersariis, non ita prtenże oblatis. Ab eodem Patriarcha Conftantinopolitano, ad Germanos 
Graece conscripta, A Stanislao autem Socolovio, Cracouiae: In officina Typographica Lazari, 1582. 

176 W zbiorach BUW znajduje się inkunabuł: Martinus Polonus, Margarita Decreti, seu Tabula Martiniana. 
Strassburg: [Ge. Husner], 24 XII 1499, należący niegdyś do konwentu św. Jacka w Warszawie; zob. Ka-
talog druków XV i XVI wieku, t. I, cz. I, nr 89, s. 119. W wieku XIX w bibliotece konwentu znajdowało się 
wydanie tegoż autora ogłoszone drukiem: Argentinae 1499; wspomina o nim I.L. Rychter, Wiadomość 
historyczna o kościele i klasztorze, s. 15.

177 Jest to najprawdopodobniej praca: Serafino Capponi, Praeclarissima sacrorum evangeliorum com-
mentaria: veritates catholicas super totam legem novam, conclusionum instar, continentia; cum annott. 
Textualibus, Venetiis: apud haer. Melchiorre Sessa, 1602.
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Opus ad pie meditandis178

Liber Aristotelis Stagirita’(e)179

Quaestiones Magistrales180

Sermones  Sanctii Vincentii181

Sermones Leonardi182

Speculum aureum183

Apologia Alberti noui Campiani184

Sermones aurei de Sanctis F(rat)ris Antonii185

178 Jest to najprawdopodobniej praca: P. Canisius, Notae in Evangelicas, Lectiones, Quae Quae Per Totvm 
Annvm Dominicis Diebvs In Ecclesia Catholica Recitantvr: Opvs Ad Pie Meditandvm ac simul ad precandum 
Devm accommodatum ac simul ad precandum Devm accommodatum, et nunc primum in lucem editum, 
Fribvrgi Helvetiorvm: Ex officina Typographica Abrahami Gemperlin, 1591. 

179 Zapis odnosi sie do jednej z prac Arystotelesa. W zbiorach BN znajduje się druk będący niegdyś 
własnością konwentu warszawskiego wydany przed 1612 r., wyblaknięte noty proweniencyjne 
widniejące na karcie tytułowej utrudniają identyfikację właściciela książki, Fr. Symphoranus Ponis’ 
STH Mgr Con. Vars; jest to praca pt. Dict Notabilia Arisotelis, et aliorvm philosophorm, Alphbetico ordine, 
cum insignis interpretatione Venerabilis Bedae praesbiteri, Vicetiae: Apud Petrum Bertellium, 1609, 
Biblioteka Narodowa, sygn. XVII.1.5447. Zakonnika należy identyfikować z jednym z XVIII-wiecznych 
przeorów.

180 Jest to najprawdopodobniej praca: Johannes de Colonia, Quaestiones magistrales in libros sententiarum, 
quotlibetorum, metaphysices, et de anima Ioh. Scoti, Basilae: Petrus de Langendorf, 1510.

181 W zbiorach BKDK znajduje się uszkodzony egzemplarz pozbawiony karty tytułowej, który niegdyś 
był własnością biblioteki konwentu św. Jacka Sermones Wincentego Ferreriusza wydany w Lyonie 
w 1528 r. w oficynie Johannesa Cleina, 1528, sygn. B-1058. Z powodu braku strony tytułowej brak 
not proweniencyjnych, które jednoznacznie pozwalałyby identyfikować tę pozycję z kazaniami 
wzmiankowanymi w inwentarzu.

182 Zob. edycje kazań autorstwa Leonardus de Utino OP Dictionnaire Bibliographique, historique et critique 
des livres rares, t. III: Sau–Z, Livres anonymes A–Z, Paris 1791, s. 205–206. Zapis ten zapewne odnosi się 
do książki Sermones aurei de SS. per Leonardum de Utino, 1446 in fol wzmiankowanej przez I.L. Rychter, 
Wiadomość historyczna o kościele i klasztorze, s. 13.

183 Dzieło Piotra Wysza z Radolina bądź praca Hendrik Herp, Speculum aureum decem praeceptorum Dei, 
Basilae: Johannes Froben, 1496.

184 Jest to najprawdopodobniej praca: Apologia Alberti Novi campiani, Pro Catholica Fide et doctrina de Ve-
ritate corporis Christi Jesu in Eucharistia., Cracoviae 1559, wzmiankowana przez I.L. Rychter, Wiadomość 
historyczna o kościele i klasztorze, s. 14.

185 W zbiorach BUW znajduje się uszkodzony – brak karty tytułowej – druk: Antonius de Brixia, Sermones 
aurei quadragesimales…una cum sermonibus de sanctis. Brixiae: per Angelum Britannicum, 15 IV 1503, 
który należał do księgozbioru konwentu św. Jacka, o czym świadczy nota: Ex Bibliotheca Conu[entus] 
Varsau[iensis] S[ancti] Hyac[inthi] O[rdinis] P[rae]d[icatorum] zob. Katalog druków XV i XVI wieku, t. I, cz. II, 
nr 357, s. 201–202; ponadto w zbiorach BUW znajduje się praca, która także była własnością konwentu 
św. Jacka autorstwa Barletty Gabriela, Sermones …de tempore …de s[an]ctis…Tabula ordine alphabetico 
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Quaestiones Quadragesimal(is) Leonardi186

Discorsi vel Fiama187

Granatensis Thomus Primus et Quartus188

Sent(ent)ia(rum)’ Thomus Primus et Secundus189

Manuale Confessariorum190

addita est…, Hgenau: impens. Io. Rynman, in off. Henr. Gran, 1518; Katalog druków XI wieku w zbiorach 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, t. 2: B, cz. I: Babrius–Biblia, Warszawa 1998, nr 706, s. 55.

186 W zbiorach BUW znajduje się druk przekazany w 1612 r. do zbiorów biblioteki konwentu św. Jacka: 
Osvaldus de Lasco, Quadragesimale Bige salutis… Zob. szerzej Katalog druków XVI wieku w zbiorach 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, red. H. Mieczkowska, materiał proweniencyjny opracowany 
pod kierunkiem M. Cubrzyńskiej-Leonarczyk. t. V: L–O, Warszawa 2015, nr 7129, s. 626.

187 W zbiorach BKDK znajduje się egzemplarz: De Discorsi del R.D. Gabriel Fiamma, Canonico Regolare 
Lateranense, Sopra l’Epistole, E’vangeli di tutto l’anno, Parte Prima, Venetia: Presso a Francesco de’ 
Franceschi Senese 1584, sygn. B-1030, który niegdyś był częścią biblioteki konwentu warszawskiego; 
na karcie tytułowej znajduje się nota: F(rat)ris Joan. Christosthomi Romanowsky de con(ven)tu Crac’ 
1576 Bibliothecae Con(ven)tus Warssauiensis Hiiacinti Ordin Praedicat. Ojciec Romanowski zmarł 27 IX 
1593 r.; zob. Catalogus, s. 582.

188 W zbiorach BKDK znajdują się egzemplarze druków, które były niegdyś własnością konwentu war-
szawskiego pt R.P. Lvdovici Granatensis Concionvm in epitomen redactarum tomus, Lvgvni: Sumptibus 
Sibillae à Porta, 1592, sygn. B-580. Na stronie tytułowej widnieje nota proweniencyjna następującej 
treści: F(rat)ris Nicolai Taviszyn Conventus Warsaviensis Ordinis Fratrum Praedicator(um) S. Hiacinti. 
Zob. też Conciones P. Ludovici Grana, Antverpiae 1593, sygn. B-500 (druk uszkodzony, brak strony 
tytułowej). Praca ta należała do: Fo Albert’(us) Ochabowicz Lr, o czym mówi nota na ostatniej karcie 
książki. Ochabowicz do zakonu braci kaznodziejów wstąpił w Warszawie, był prowincjałem, a także 
przeorem konwentu warszawskiego, zmarł w 1746 r. Zob. Catalogus, s. 501–502, oraz egzemplarz 
R.P. Lvdovici Granatensis Concionvm in epitomen redactarum tomus, Lvgvni: Sumptibus Sibillae à Porta, 
1592, sygn. B-1225; noty proweniencyjne zapisane na stronie tytułowej zostały przekreślone i zama-
zane co uniemożliwia ich odczytanie, czytelny jest jedynie zapis: Pro Bibliotheca Conventus Varsavien, 
poniżej którego był szereg przekreślonych zapisów oraz nota na dole karty: Ex libris Francisco Biessky. 
Nad tytułem widnieje zapis: Joannis Detrouii Anno 1600. Odnośnie do wykorzystania tej pracy w ka-
znodziejstwie zob. uwagi w: J.A. Kosiński, Biblioteka konwentu dominikanów w Sieradzu na przełomie 
XVI i XVII wieku, s. 397.

189 Zapis zapewne odnosi się do jednego z wydań Komentarza sentencji Piotra Lombarda.
190 W zbiorach BKDK znajdują się egzemplarze, które niegdyś były częścią biblioteki konwentu 

warszawskiego: Martino ab Azpilcveta, Enchiridion sive Manvale Confessariorvm et Poenitentivm, 
Complectens paene resolutionem omnium dubiorum quae in sacris confessionibus ocurrere solet, 
circa peccata, absolutiones, restitutiones, censuras et irregularitates: iam prtenże sermone Hispano 
compositum, et nunc Latinitate donatum, recognitum, decem Praeludiis, et quam plurimis aliis locu-
pletatum, et reformatum ab ipsomet, Antverpiae: Ex officina Christophori Plantini, Architypographi 
Regii 1579, sygn. B-1136. Na karcie tytułowej znajduje się nota informująca, że druk był częścią 
biblioteki warszawskiej: Bibliotheca Convent’(us) Varsav’(iensis) Ord’(inis) Praed(icatorum), jak 
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Instructorii Conscientia’e191

Antidota Apostolica192

Summa Ecclesiastica193

Summa Praedicantium194

Promptuarium morale  Pars Aestiual et Hiemalis
Staplethoni Angli195

również nota określająca, do kogo książka należała: Ex libris Hyacinthi Głębocki, dono acceptans 
a Fr(atr)e Raymundo Piechanski 1635, dwie kolejne noty zostały przekreślone, co uniemożliwia ich 
pełny odczyt, na odwrociu karty tytułowej ponownie zaznaczono, że książka należała do Jacka 
Głębockiego OP: P(at)ris Hyacinthi Głębocki Ord Praed C(onve)ntus Vars(aviensis). Ojciec Głębocki 
sprawował urząd przeora konwentu warszawskiego w 1646 r.; zob. Catalogus, s. 230. Na drugim 
egzemplarzu tej pracy: Enchiridion sive Manvale Confessariorvm et Poenitentivm, Omnium pene 
dubitorum resoultionem complectens, quae communiter in facris confessionibus occurrere solet circa 
peccata, restitutiones, absolutiones, censuras et irregularitates. Avctore Martino Azpilcveta Doctore 
Navarro, Lvgdvni: Svmptibvs Ioannis Baptistae Bvysson, 1592, sygn. B-572, widnieje nota: Ex libraria 
Conuentus Varsaviensis Ord. Praeict.

191 W zbiorach BKDK znajduje się egzemplarz, który niegdyś był częścią biblioteki konwentu warszaw-
skiego: Instrvctorii Conscientiae R.P.F. Lvdovici Lopez Ordinis Praedicatorvm Prouinciae Hispaniae in Sacra 
Theologia praefentati, cz. I, Lvgdvni, Apvd Petrvm Landry, 1597, sygn. B-682. Praca została podarowana 
konwentowi warszawskiemu przez Abrahama Bzowskiego, o czym informuje zapis na karcie tytułowej: 
Cont’ Varsav’ SS. Hiacintii a Fre Abraamo Bzouio S. T. Bac’.

192 W zbiorach BKDK znajduje się egzemplarz, który niegdyś był częścią biblioteki konwentu warszaw-
skiego: Antidota Apostolica Contra Nostri Temporis Haereses. In duas B. Pauli Epistolas ad Corinth. Authore 
Thoma Stapletono Anglo, S. Theol. Doctore, et S. Scripturarum in Academia Louaniensi Professore Regio, t. III, 
Antverpiae: Apud Ioannem Keerbergium, 1598, sygn. B-935. Praca została podarowana konwentowi 
warszawskiemu przez Abrahama Bzowskiego, o czym informuje zapis na karcie tytułowej: F. Abraam 
Bzouius S. T. Bac. Contu S. Hyacinthi Vars dd. 1604.

193 Być może praca Summa de ecclesiastica potestate wydana drukiem w 1479 roku, zob. szerzej opis 
http://www.europeana.eu/portal/record/9200386/BibliographicResource_3000045044696.html (do-
stęp 20.01.2017 r.), bądź praca Hieronima Llamas, Summa Ecclesiastica, sive Instructio Confessariorum 
et Poenitentium Absolutissima, Moguntiae 1605.

194 Praca angielskiego czternastowiecznego dominikanina Johna Bromyarda. W zbiorach BKDK znajduje 
się egzemplarz, który niegdyś był częścią biblioteki konwentu warszawskiego: Svmma Praedicantivm 
omni Ervditione Refertissima, explicans praecipuos catholicae disciplinae fensus, et locos, qvae omnibvs 
dominici gregis pastoribvs, diuini Verbi Praeconibus, animarum fidelium ministris, et sacrarum Literarum 
cultoribus longe vtilissima, ac pernecessaria eft…. Auctore Ioanne Bromiardo Dominicanae familiae 
Theologo praestantissimo, Prima Pars, Venetiis: Apud Dominicum Nicolinum, 1586, sygn. B-1183, t.1. 
Na karcie tytułowej znajduje się nota: Fr. Ioannes Chrisostomus Romanowsky S.T.B. de Contu’ Crac’ 
ord. Praed 1588 Conventus Warsawiensis Ord. Praed. S. Hiiacinthi.

195 W zbiorach BKDK znajduje się egzemplarz: Thomas Stapleton, Promptuarium morale svper Evan-
gelia Dominicalia totivs anni. Ad instructionem Concionatorum. Ad reformationem peccatorum. 
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Ossorii Quinque Thomi196

Opus vere Euangelicum197

Antidota Staplethoni198

Summa Angelica199

Institutiones imperiales200

Codicis Justi(nia)ani Vnalis201

Liber in defensione Apol’(ogiae)
Summa virtutum ac vitiorum202

Dictionarium vulgare et latinum203

Hronicon F(rat)rum’ Praedicator’(um)204

Ad confolationem Piorum, Pars Aestivalis, Antverpiae: In Officina Plantiniana Apud Viduam, et Ioannem 
Moretum, 1593, sygn. B-505, który niegdyś był częścią biblioteki konwentu warszawskiego, na kar-
cie tytułowej znajduje się nota: Pro Bibliotheca Conv. Varsv. S. Hyaciinthi OP, ponadto na obwolucie 
widnieje nota proweniencyjna: P(at)ris Alexii Saratowski O Praed in Conv(entum) Varsavie(nsis) p(ro) 
tunc Promotoris 1731.

196 Jedno z wydań pracy Jana Osoriusa: Concionvm R.P. Ioannis Ostrii, Societatis Desu, De sanctis, Colonie: 
Apud Antonium Hierat, sub Monocerote 1605, zob. też dalsze wydania Conciones R.p. Ioannis Osorii 
Societatis Iesu in quinque tomos distinctae.

197 Zapewne jedno z wydań pracy: Evangelistarivm M. Maruli Spalaten. opus vere euangelicum, sub fidei, 
spei et charitatis titulis in septem libros partitum, Coloniae: Apud Petrum Quentell, 1532. 

198 Zapewne praca Tomasza Stapletona: Antidota Evangelica; Antidota Apostolich contra nostri Temporis 
Haereses; Antidota Apostolich in Episotolam Pauli ad Romanos; Antidota Apostolich in duas Epistolas 
ad Corinthios.

199 Jest to najprawdopodobniej praca: Svmma Angelica de casibvs confcientialibus R.P.F. Angeli de Clavasio 
Ordinis Minor. Observ. Reg. Cvm additionibvs qvam commodis. R.P.F. Iacobi Vngarelli Patauini eiusdem 
ordinis, Venetiis: In aedibus aegidii Regazolae 1578.

200 Zapewne jedno z wydań Institutiones imperiales ogłoszonej drukiem w Paryżu np. w 1505 czy 1512 r., 
zob. opis: http://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb418735267/; http://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb418749524/ 
(dostęp 20.01.2017 r.). – zob. też informacje o kolejnych wydaniach tej pracy: http://www.worldcat.
org/search?q=Institutiones+imperiales&fq=&dblist=638&fc=yr:_25&qt=show_more_yr%3A&cookie 
(dostęp 26.01.2017 r.)

201 Kodyfikacja Justyniana Wielkiego, odnośnie do obecności kodyfikacji justyniańskiej w bibliotekach 
dominikańskich zob. uwagi w: K. Zawadzka, Ze studiów nad bibliotekami klasztornymi dominikanów 
na Śląsku, s. 317; taż, Biblioteka klasztoru Dominikanów we Wrocławiu, s. 345; K. Zimnoch, dz. cyt., s. 144.

202 Praca Guilelmo Peraldo OP, zob. przykładowe wydanie Summae Virtvtvm ac vitiorvm, tomus primus, 
Lvgdvni: Apvd Gvlielmvm Rovillivm 1571.

203 Być może dzieło Jana Mączyńskiego Lexicon Latino Polonicom ex Optimus Latinae lingua Scriptoribus 
concinnantum, Konigsberg: Typographus Ioannes Daubmannus, 1564. 

204 Zapewne praca Gerarda de Fracheto Chronica ordinis bądź Antonius Senensis, Chronicon Fratrum 
Ordinis Praedicatorum: in quo tum res notabiles, tum personæ doctrina, religione & sanctitate conspicuæ, 
ab exordio ordinis ad hæc vique nostra tempora, completuntur, Parisiis: Apud Nicolaum Nivellium, 1585. 
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Sessiones205

Pomaerius206

Bulla Confirmationis207

De officio Sacerdotis seu de Praeceptis Decalogi in 4to sed sine fine208

Julii Gemelli de 12 mirabilibus in quarto209

Orationes 44 Joan’(nes) Bapt(ist)ae in 4to210

Libellus Italicus in 4to Liber Italicus in 4to
De vero Christiano Principe in 4to211

Commen’(tario) in v(niver)sam’ Logicam in fol Honorati212

Odnośnie do obecnoności dzieł historyków dominikańskich w klasztornych bibliotekach zob. uwagi 
w: K. Zawadzka, Ze studiów nad bibliotekami klasztornymi dominikanów na Śląsku, s. 316; taż, Biblioteka 
klasztoru Dominikanów we Wrocławiu, s. 322.

205 Być może praca Anastasii Germanii Salensis Iris Stvdiosi, Pomeridianae Sessiones, in qvibus lingvae latanie 
dignitas adversus Eos defenditur, qui cum ea Hethruscum idiomanon modo conferre, sed et anteponere 
audet, Avgvstae Tavrinorvm: Apud Io. Warronem et Manfredum Morellum 1580.

206 Zapis można identyfikować z pracą Juliani Pomerii de vita contemplative libri tres. Być może wydanie 
D. Prosperi (seu potius Juliani Pomerii) Libri tres de vita contemplativa, activa et de vitiis et virtutibus: 
nunc primum editi, 1536; bądź jest to jedno z wydań pracy Sermones Quadragesimales Pomerii fratris 
Pelbarti de Themeswar diui ord(ini)s sancti Francisci, Argentinae: Knoblauch, 1506.

207 Jest to najprawdopodobniej praca: Bulla Confirmationis Et Novae Concessionis Privilegiorum omnium 
ordinum Mendicantium, Cum Certis Declarationibus, Decretis et Inhibitionibus S.D.N.D. Pii Papae V Motu 
proprio, Cracoviae: In Officina Nicolai Scharffenbergerii 1592.

208 Zapewne dzieło Tomasza z Akwinu De modo confitendi et puritate conscientiae. De officio sacerdotis; 
zapis ten także można identyfikować z pracą Fratris Dominici Soto Segobiensis… libri decem De iustitia 
& iure, Lugduni: apud Ioannam Iacobi Iuntae, 1582, gdzie znajduje się rozdział De Praeceptis Decalogi.

209 Julii Gemellii: De XII mirabilibus gyris, 1592; zob. szerzej Supplementum et castigatio ad scriptores Trium 
Ordinum S. Francisci A Waddingo, allisve descriptos, cum adnotationibus ad syllabum martirum eorundem 
ordinum, Romae 1806, s. 421.

210 Jest to najprawdopodobniej praca: [Giovanni Battista Evangelisti, Pietro Cresci,] Io. Evangelistae Piceni, 
Orationes XLIII, Venetiis: Ad Signum Leonis, 1596.

211 Jest to najprawdopodobniej praca: Matthaeus Scholasticus, De vero et christiano principe deque eius 
visibili hic in Terris Ministerio, libri duo, Patavii: apud Franciscum Bolzettam, 1601.

212 W zbiorach BKDK znajduje się egzemplarz, który niegdyś był częścią biblioteki konwentu warszaw-
skiego: Commentarium in Universam Aristotelis Logicam D. Honorati de Robertis ex Vrbe Iuuenatio. 
Canonici Regularis Lateranensis S. Augustini, Pars Prima, Venetiis: Ex Officina Iac. Antonii Somafchi, 
1598, sygn. B-2326 P 1–2. Na karcie tytułowej widnieje zapis o przekazaniu książki konwentowi war-
szawskiemu: początek noty jest wyblakły (ręka tej noty jest identyczna z zapisami na rzecz biblioteki 
warszawskiej dokonanej przez Bzowskiego), dalej czytamy: Bzouius (…) Bibliothecae S. Hyacinthii 
Varsavien’ dd. 1609.
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Viridarium Philosophicum in 4to213

De radio Hierarchiae Eccle’(siae) militantis in 4to214

Theologicarum Institutionum Compendium215

Nauarrae 4 Thomi216

De Valentia Thomi 2217

Libri Italici Thomi 4218

Viguerius219

De Vulneribus Christi
Apophtegmata Principum Christianorum220

Enarrationes in Evangelistas Magistri Michael de Palatio in 4to221

213 Jest to najprawdopodobniej praca: Viridarivm philosophicvm In varia Opuscula distributum. Ioannis 
Tinnvli Perusini, Publice in eodem Perusino Gymnasio Philosophicum profitentis, Venetiis: Apud Minimam 
Societatem 1594.

214 Jest to najprawdopodobniej praca: Alexandri A Tvrre Cremensis Can. Reg. Lat. Atrium et sacrae 
theologiae professoris, De Fvlgenti Radio Hierarchiae Ecclesiae militantis Lib. X in duas classes bipartiti, 
Romae: Apud Vincentium Pelagallum 1588.

215 Zob. szerzej wykaz prac pt. Theologicarum Institutionum Compendium autorstwa Klemensa Monilianusa 
oraz Klemensa Dolera: http://www.worldcat.org/title/theologicarum-institutionum-compendium-

-catalogus-omnium-contentorum-in-hoc-volumine-de-symbolo-apostolorum-de-sacramentis-de-
-praeceptis-divinis/oclc/634514713/editions?referer=di&editionsView=true (dostęp 20.01.2017 r.).

216 Zapewne dzieła Pedro de Navarra.
217 Zapewne prace Gregorii de Valentia.
218 Zapis powyższy nie pozwala na identyfikację; być może odnosi się do prac obecnie znajdujących 

się w zbiorach BUW: Boccaccio Giovanni, Ameto, comedia delle Ninfe Fiorentine. Con la dichiaratione 
de’luoghi difficili di M. Francesco Sansovino. Con nuove apostille…, Vinegia: appr. Gab. Giolito de Ferrari, 
1558. Katalog druków XI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, oprac. T. Komender, 
H. Mieczkowska, t. II: B, cz. II: Bibliander–Bzowski, Warszawa 1998, nr 1359, s. 502; współoprawny 
z kolejną publikacją Boccaccia Amorosa visione… Novamente ridotta in luce, nella quale si contengono 
cinque triomphi: triompho di sapientia, di gloria, di ricchezza, di amore e di fortun, Vinetia: appr. Gab. 
Giolito di Ferrarii, 1549, zob. tamże, nr 1362, s. 503, oraz Il Filocoo… Di nuovo riveduto, corretto et alla 
sua vera lettione ridotto da M. Francesco Sansovino…, Venetia: appr. Franc. Rampazetto, 1554, zob. 
tamże, nr 1370, s. 506–507.

219 Prace Jana Vigueriusa – Joannes Granada Viguerius.
220 Być może zapis odnosi się do pracy: Antonio Albizzi, Principum Christianorum stemmata, Campiduni 

1610, bądź Apophthegmata illustrium virorum, expositione latina et rhythmis germanicis illustrata, per 
Lenartum Stoekelivm, 1570.

221 Zob. prace Michael de Palatio, Explicationes in duodecim prophetas minores, Salamanca 1593, oraz 
In XII prophetas, quas minores vocant, commentarius, Köln 1583; zbliżony tytuł ma praca In quatuor 
evangelistas enarrationes, Dionysius de kartuizer, Parisiis: apud I. Roigny 1539.
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Sermones D  Bonaventura’ in 4to222

Homilia in S  Hieronymum in 4to
De Officio Sacerdotis223

Dictionarium in Sacra scripturam in fol224

Meditationes in Christum Passum in 4to225

Rosetum exercitiorum Spiritualium in folio226

Nicolai Tygnosii in lib  Arist  de Anima227

Monatiseron Seuerini228

Archa salutis humanae siue Commentariu’(m) in Testam’(entum) et Passionis 
Jesu Christi in folio229

Commentarium in librum Sententiae M  Petri Lombardi230

Moralis Philosophiae Methodus in fol 231

In quaestionis Visalis Scoti Freneus Brasario in 4to

222 Egzemplarz tej pracy to zapewne druk znajdujący się obecnie w zbiorach BKDK: In Sermones Serap-
hici Doctoris S. Bonaventvrae et in Evangelia De tempore a Pafchate ufque ad Aduentum Scripturales 
Intruductiones F. Mathiae Bellintani Salodiensis Ordinis Fratrum S. Francifci Capuccinorum, Venetiis: Apud 
Petrum Dufinellum, 1588, sygn. B-1294. O tym, że należał on do biblioteki konwentu warszawskiego, 
zanim został spisany inwentarz, świadczy nota: F. Abraham Bzouius S.T.D. Bibliothecae S. Hyacinthii 
Varsav’(iensis) d(e)d(it). 1609.

223 Zapewne praca Tomasza z Akwinu (zob. wyżej) bądź De officio sacerdotis, Philarchus Cosmus, Florentiae 
Padouani 1589 i kolejne wydania.

224 Jest to najprawdopodobniej praca: [Mauritii Hybernici,] Dictionarium Sacrae Scripturae universis 
concianatoribus apprime utile et necessarium, Venetiis 1603.

225 Być może zapis ten odnosi się do pracy: Ludolf Kartuz, Meditaciones Vitae Domini nostri Jesu; książka 
ta znajdowała się też w zbiorach biblioteki klasztoru dominikanów w Łęczycy. T. Stolarczyk, Biblioteka 
łęczyckiego konwentu dominikańskiego i jej księgozbiór w początkach XVII wieku, [w:] Analecta Domini-
ciana, s. 158.

226 Jest to najprawdopodobniej praca: Rosetum exercitiorum spiritualium et sacrarum meditationum. In quo 
etiam habetur materia predicabilis per totum anni circulum, wydania Zwolle 1494, Bazel 1504, Paris 
1510, Milaan 1603, Douai 1620.

227 Jest to najprawdopodobniej praca: [Tignosius Nicolaus,] In Libros Ar(istote)lis de a(nim)a, Firenze 1551.
228 Być może prace autora występującego pod zlatynizowaną formą Petrus Severinus – Peder Sørensen.
229 Jest to najprawdopodobniej praca: Ioannes Maria Capalla OP, Arca salvtis Hvmanae sive Commentaria 

locvpletissima, In Testamentvm, et passionem Iesv Christi Salvatoris Nostri, Venetiis: Apvd Baretivm 
Baretivm Bibliopolam, Ad Signum Beatae Mariae Virginis, 1606.

230 Komentarz sentencji Piotra Lombarda.
231 Adoardus Gualandus, Moralis philosophiae ac totius facultatis civilis vera, et absoluta methodus, Romae: 

A. Rannetus, 1604.
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Tract(at)us’ Theologici Lelii Zechii De Chro’ metu’ et adorationes eius in 4to232

De Antichristo maluenda in fol 233

In Octa’(va)m A(ri)s(totel)is Antonii Monteratini in folio234

Corollana Theologica in fol 235

De vero Christiano principe in 4to236

232 Laelius Zecchi – zapewne Tractatvs Theologici et canonici Laelii Zecchi Canonici et poenitentiarii Brixien, 
In qvibvs triplici methodo quaeque materia proposita, Brixiae: Apud Vincentium Sabbium 1591.

233 Jest to najprawdopodobniej praca: Thomas Malvenda OP, De Antichristo libri vndecim, Romae: Apud 
Carolum Vulliettum 1604.

234 W zbiorach BKDK znajduje się egzemplarz, który niegdyś był częścią biblioteki konwentu warszawskie-
go: Antonii Montecatini Ferrariensis In Octavvm Aristotelis Physicorvm, hoc est natvralivm feu de Auditu 
naturali librum Commentarii, Ferrariae: Apud Benedictum Mammarellum, 1591, sygn. B-2325. Na karcie 
tytułowej widnieje zapis o przekazaniu książki konwentowi warszawskiemu przez Abrahama Bzow-
skiego: „F. Abraham Bzowuius S.T.D. Bibliothecae S. Hyacinthii Varsav’ dd. 1609”.

235 Jest to najprawdopodobniej praca: Francisco Albertini (Societas Iesu), Corollaria seu qvestiones theolo-
gicae, praecipve in primam, et tertiam partem sancti Thomae, quae deducuntur ex principiis Philosophicis 
complexis, Lvgdvni: Sumptibus Horatii Cardon 1590.

236 Zob. przykładowe wydanie Matthaeus Scholasticus, De vero et Christiano Principe Deque eius visibili 
hic in Terris Ministerio, Padua: Patavii Bolzetta 1601.



Przeorzy  
w latach 1604–1864

wielokrotnie w literaturze zwracano uwagę na jak dotąd niespożytkowane 
możliwości, jakie niosą ze sobą badania prozopograficzne  O ich znaczeniu 
dla poznania przeszłości zakonu braci kaznodziejów na  Śląsku tak pisała 
prof  Anna Pobóg-Lenartowicz: „Jest to pilna potrzeba badawcza, nie tylko 
dlatego, że  badania prozpopograficzne są  dzisiaj niezwykle popularne, ale 
przede wszystkim dlatego, że dają nam odpowiedź na ważne pytania doty-
czące zasięgu rekrutacji, jej charakteru, roli związków rodzinnych, ich wpły-
wu na funkcjonowanie wspólnoty oraz poszczególnych jej członków  Z tym 
zagadnieniem związana jest także kwestia socjotopografii dominikanów… ”1  
Natomiast wybitny znawca dziejów szkolnictwa dominikańskiego w średnio-
wiecznej Polsce prof  Krzysztof Kaczmarek nadmienił, omawiając stan badań 
nad szkolnictwem dominikańskim: „Na pewno badania takie nie są łatwe – 
wielka ruchliwość zakonników między klasztorami, powtarzalność najpo-
pularniejszych imion (Andrzej, Dominik, Jan, Paweł czy Piotr) połączona 
z równoczes nym występowaniem na terenie prowincji wielu osób o identycz-
nych imionach i przydomkach przysparza wszystkim autorom podejmującym 
omawiane tu zagadnienie ogromnych trudności identyfikacyjnych  Być może 
pewnym sposobem na przezwyciężenie tych kłopotów byłoby przeprowadze-
nie na początku badań nad składami osobowymi poszczególnych klasztorów 

1 A. Pobóg-Lenartowicz, Stan i perspektywy badań nad dominikanami w Polsce (ze szczególnym uwzględ-
nieniem Śląska), [w:] Dzieje dominikanów w Polsce XIII–XVIII wiek. Historiografia i warsztat badawczy 
historyka, red. H. Gapski, J. Kłoczowski, J.A. Spież, Lublin 2006, s. 72.
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i  dopiero na  tej podstawie prześledzenie ruchu osobowego zakonników 
w obrębie kontrat czy całej prowincji”2  W innym miejscu prof  Kaczmarek 
stwierdził: „w  przypadku osób tworzących historię polskich dominikanów 
w XIV i – zwłaszcza – XV stuleciu badania prozopograficzne przypominają 
przysłowiową pracę Syzyfa, która nie dość, że jest ciężka, to jeszcze przyno-
si nietrwałe efekty  W  każdej wszak niemal chwili wysiłek, jaki wkładamy 
w odtworzenie losów danej osoby, może zostać zweryfikowany wprowadze-
niem do obiegu nowego zapisu, który uzupełni bądź podważy wcześniejsze  
ustalenia”3 

Szczęśliwie wypowiedziane przed 14  laty słowa: „Jest ze  wszech miar 
zdumiewającą, że w środowiskach historycznych nie przykłada się należy-
tej wagi dla badań prozopograficznych środowisk mendykanckich”4, powoli 
tracą na aktualności, albowiem w literaturze można zaobserwować trend 
intensyfikacji badań nad środowiskiem zakonnym braci kaznodziejów5  Trud 
badawczy podjęty przez o  Roberta Świętochowskiego i o  Pawła Kielara powoli 
znajduje kontynuatorów6  Informacje o zakonnikach rozsiane są po rozlicz-
nych wydawnictwach słownikowych, kompendiach i  leksykonach biogra-
ficznych, spośród najważniejszych wspomnieć warto o Polskim słowniku 
biograficznym, Słowniku polskich teologów katolickich czy Polskich kanoni
stach. Koronnym dowodem wzrostu zainteresowania badaniami prozpopo-
graficznymi jest edycja metryki konwentu poznańskiego7  Dysponujemy 
ponadto słownikiem biograficznym polskich dominikanów, którzy pełnili 

2 K. Kaczmarek, Studia nad historią dominikanów w Polsce. Stan i kierunki badań – głos w dyskusji, [w:] tamże, 
s. 145.

3 K. Kaczmarek, Jan Foyt – Advocati (ok. 1450–1520): jego życie i znaczenie dla wrocławskiej wspólnoty 
Braci Kaznodziejów, [w:] Historia, kultura i sztuka dominikanów na Śląsku 1226–2013. W trzechsetlecie 
beatyfikacji bł. Czesława, red. D. Galewski, W. Kucharski, M.L. Wójcik, Wrocław 2015, s. 86.

4 D.A. Dekański, Dominikanie gdańscy w XIII i początkach XIV w. Z badań prozopograficznych mendykan-
tów pomorskich w średniowieczu, [w:] Dominikanie. Gdańsk – Polska – Europa. Materiały z konferencji 
międzynarodowej pt. „Gdańskie i europejskie dziedzictwo. Zakon Dominikanów w dziejach Gdańska”, 
red. D.A. Dekański, A. Gołembnik, M. Grubka, Gdańsk–Pelplin 2003, s. 187.

5 Zob. szerzej przegląd badań M. Zdanek, Regensi dominikańskiego studium generalnego w Krakowie 
do 1596 r. PT, 16 (2010), s. 79, przyp. 5.

6 Odnośnie do znaczenia i dorobku naukowego wspomnianych zakonników zob. szerzej ustalenia 
W. Szymborski, Krakowscy dominikanie i ich wkład w rozwój historiografii polskiej, [w:] Krakowskie środo-
wisko historyczne XV–XX w. Ludzie–Idee–Dzieła, red. T. Gąsowski, J. Smołucha, Kraków 2018, s. 305–338.

7 Metryka dominikanów poznańskich 1576–1815, wyd. K. Kaczmarek, Poznań 2016; nie można pominąć 
także studiów tegoż autora odnoszących się do epoki średniowiecza; zob. przykładowo K. Kaczmarek, 
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obowiązki ordynariuszy diecezji8  Zaawansowane są również badania nad śred-
niowieczną i nowożytną prozopografią konwentu wrocławskiego realizowane 
przez Krzysztofa Kaczmarka9, a także studia nad XX wiekiem podejmowane 
przez Maurycego Niedzielę OP10 czy dominikanów kontraty pruskiej pro-
wadzone przez Rafała Kubickiego11 i Dariusza Dekańskiego12  Coraz częściej 
wraz z monograficznymi opracowaniami dziejów konwentów zamieszcza-
ne są wykazy przeorów bądź wszystkich zakonników związanych z danym  

Mobilność dominikanów ze śląskiej kontraty polskiej prowincji Zakonu Kaznodziejskiego w XV wieku, 
[w:] Święty Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2008, s. 146–170.

8 K.R. Prokop, Polscy biskupi dominikańscy słownik biograficzny, Kraków 2013; zob. też K. Kantak, Woj-
ciech z Sochaczewa dominikanin, sufragan poznański 1506–1529, „Kronika miasta Poznania”, 3 (2004), 
s. 168–174.

   9 K. Kaczmarek, Konwent dominikanów wrocławskich w późnym średniowieczu, Poznań-Wrocław 2008; 
tenże, Jan Foyt – Advocati (ok. 1450–1520), s. 85–93; odnośnie do zakonników wrocławskich zob. też 
ustalenia M. Bukały, Dominikanie wrocławscy jako studenci i wykładowcy studiów generalnych prowincji 
angielskiej w pierwszej połowie XV w., ŚKHS, 55 (2000), nr 4, s. 557–564; tenże, Zagadnienia ekonomiczne 
w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu, Wrocław 2004, s. 147–149, 
156–157, 180–183, 188–193. 

10 M.L. Niedziela, Ojciec Stanisław Edward Hayto OP, pierwszy przełożony klasztoru dominikanów we Wroc-
ławiu po II wojnie światowej, [w:] Ludzie Kościoła katolickiego na Ziemi Śląskiej, red. K. Matwijowski, 
Wrocław 1994, s. 179–185; tenże, Klasztor dominikanów i jego parafia Św. Wojciecha we Wrocławiu 
w czasach przeorstwa o. Szczepana Jaroszewskiego OP (1963–1969), [w:] Kościół katolicki na Dol-
nym Śląsku w powojennym 50-leciu, red. I. Dec, K. Matwijowski, Wrocław 1996, s. 165–176; tenże, 
Hayto Edward Stanisław OP, [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX 
i XX w., red. M. Pater, Katowice 1996, s. 130–131; zob. też biogramy dominikanów działających 
na terenie Śląska w: J.A. Spież, Jezierski Leon Kazimierz Anzelm OP, [w:] tamże, s. 151–152; tenże, 
Kruczek Filip Marian OP, [w:] tamże, s. 205; Z. Zarzycka, Jędrysik Seweryn OP, [w:] tamże, s. 152–
153; L. Smołka, Potyka August Stanisław OP, [w:] tamże, s. 330. We wcześniejszych publikacjach 
Maurycego Niedzieli pojawiały się szczegółowe informacje biograficzne dotyczące zakonników 
konwentu wrocławskiego w epoce nowożytnej; zob. przykładowo M.L. Niedziela, Polonizacja 
klasztoru dominikańskiego we Wrocławiu w latach 1606–1608, ŚKHS, 28 (1973), s. 442–449; ten-
że, Przejście dominikańskich klasztorów śląskich z prowincji polskiej do czeskiej w pierwszych latach 
XVIII w., ŚKHS, 41 (1986), s. 635–636. Informacje biograficzne dotyczące dominikanów na terenie 
Śląska w XX wieku rozproszone są w artykułach monograficznych i publikacjach o charakterze 
słownikowym; zob. przykładowo informacje o dominikanach zaangażowanych w funkcjonowanie 
konwentu gliwickiego: H. Gerlic, Dominikanie w Gliwicach, „Rocznik muzeum w Gliwicach”, 15 (2000),  
s. 404–407.

11 Zob. przykładowo prace tegoż autora R. Kubicki, Przeorzy konwentu gdańskiego od początków XIV 
w. do 1525 r., [w:] Dominikanie. Gdańsk – Polska – Europa, s. 201–221; tenże, Środowisko dominikanów 
kontrakty pruskiej od XIII do połowy XVI wieku, Gdańsk 2007.

12 D.A. Dekański, Dominikanie gdańscy w XIII i początkach XIV w., s. 185–200; Spisy członków konwentów 
zakonnych z Pomorza Gdańskiego do 1309 roku, oprac. D.A. Dekański, Gdańsk 1993, s. 45–46, 67.



84  Bracia z ulicy Freta

ośrodkiem13  Ostatnio w oparciu o schematyzmy podjęto badania nad składami 

13 Spośród starszych rozpraw zob. przykładowo uwagi K. Kantaka sporządzone w oparciu o akta kapituł 
prowincjalnych dotyczące konwentu poznańskiego; K. Kantak, Przyczynki do dziejów dominikanów 
poznańskich, „Kronika miasta Poznania”, 3 (2004), s. 158–166; kwestia składów personalnych konwen-
tów omawiana jest także przez Michała Skoczyńskiego, Klasztory mazowieckiej kontraty dominikanów 
w średniowieczu i wczes nej epoce nowożytnej (XIII–XVI w.), Praca doktorska napisana w Zakładzie 
Historii Średniowiecznej Instytutu Historii UAM pod kierunkiem prof UAM dr hab. Krzysztofa Kacz-
marka, Poznań 2017, passim (https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17943/1/M.%20
Skoczy%C5%84ski%2C%20Klasztory%20mazowieckiej%20kontraty%20dominikan%C3%B3w%20
w%20%C5%9Bredniowieczu%20i%20wczes nej%20epoce%20nowo%C5%BCytnej%20%28XIII-XVI%20
w.%29.pdf (stronę przeglądano 4.11.2017); zob. też K. Optołowicz, Klasztor dominikański w Brześciu 
Kujawskim w średniowieczu (XIII-XV w.), praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza 
Bieniaka, Toruń 2014, Aneks: Chronologiczny wykaz potwierdzonych źródłowo zakonników klasztoru 
dominikańskiego w Brześciu Kujawskim (XIII–XV w.), mps, s. 185–191 [dziękuję autorowi za życzliwe 
udostępnienie maszynopisu dysertacji]; por. ustalenia odnoszące się do konwentu braci kaznodziejów 
w Sieradzu G. Wierzchowskiego, Dzieje klasztoru dominikanów w Sieradzu od lat 30. XIII wieku do 1864 
roku, Sieradz 2012, rozdz. V: Organizacja wewnętrzna klasztoru, s. 113–168; zob. też aneksy ogłoszone 
w tej pracy zawierające wykaz profesów oraz sieradzkich dominikanów: Aneksy, s. 193–198; podobnie 
postąpiono w monografii konwentu w Sochaczewie, zamieszczając wykaz wszystkich zakonników 
oraz przeorów; zob. M. Skoczyński, Dominikański klasztor św. Mikołaja w Sochaczewie w XIII–XIX wieku, 
Sochaczew 2014, rozdz. III: Skład osobowy i wewnętrzna organizacja konwentu, s. 77–109; zob. też 
tabela 2: Wykaz członków konwentu św. Mikołaja, s. 172–205; Wykaz przeorów klasztoru św. Mikołaja 
w Sochaczewie, s. 206–207, oraz Konwenty, z którymi prowadzono wymiany braci (do 1655 r.), s. 207–209; 
odnośnie do dziejów dominikanów w Toruniu zob. Ł. Myszka, Dominikanie w Toruniu od XVI do XIX 
wieku. Katolicki zakon w protestanckim mieście, rozdz. III: Skład osobowy konwentu oraz Aneks: Lista 
przeorow klasztoru dominikanow w Toruniu od XVI do XIX wieku, (Studia i Źródła Dominikańskiego In-
stytutu Historycznego w Krakowie, 15), Kraków 2015, s. 61–105, 507–511; zob. też wykazy odnoszące 
się do sanktuarium w Borku Starym: P.M. Bełch, Z dziejów sanktuarium maryjnego w Borku Starym, 
[w:] Z dziejów Tyczyna i regionu, red. A. Zielecki, Tyczyn 1998, s. 322–324; M.L. Niedziela, Przełożeni 
klasztoru dominikańskiego w Borku Starym; ich pochodzenie społeczne, wykształcenie, mentalność 
oraz oddziaływanie na otoczenie w latach 1668–1821, [w:] Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym 
i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław–Opole 1996, s. 527–538; Choroszczy 
zob. tabela 2: Przeorzy klasztoru w Choroszczy, 1658–1832 oraz uwagi odnoszące się do składu perso-
nalnego oraz aneksy pracy: S. Brzozecki, Klasztor dominikanów w Choroszczy, 1654–1832, [w:] Parafia 
rzymskokatolicka w Choroszczy 550 lat. Księga jubileuszowa, red. T. Kasabuła, A. Szot, Białystok 2009, 
s. 77–87, aneksy s. 92–100; zob. też wykaz przeorów oraz zakonników w Chełmnie: M.G. Zieliński, 
A. Soborska-Zielińska, Kościół świętych Piotra i Pawła w Chełmnie, Pelpin 2005, s. 29–32; Sejnach: 
W. Kłapkowski, Konwent Dominikanów w Sejnach, Sejny 2006, s. 159–163; Klimówce: L. Jasielczuk, 
Dzieje klasztoru ojców dominikanów w Klimówce 1686–1832, Białystok 2005, tabela 17: Przeorowie 
w Klimówce, s. 114; Janowie Lubelskim: S. Orzeł, Dominikanie w Janowie Lubelskim w latach 1660–1864, 
[w:] Janów Lubelski 1640–2000, red. Z. Baranowski, B. Nazarewicz, J. Łukasiewicz, Janów Lubelski 2000, 
s. 274–275; Nysie: K. Dola, Dominikanie w Nysie, [w:] Święty Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku, 
s. 190–193, oraz składu personalnego konwentów śląskich: tenże, Dominikanie w Nysie 1749–1810, 
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osobowymi konwentów14  W znacznej części badacze jednakże koncentrują 
uwagę na określeniu lat: kiedy np  zakonnik pełnił funkcje w konwencie, po-
mijane są natomiast ich dalsze losy  Nie podejmuje się prób ukazania karier 
zakonnych, do wyjątków należy studium o  Szczepana Jaroszewskiego w całości 
poświęcone przeorom konwentu w Lublinie15  Realizowane są także badania 

Opole 2009, s. 18–21, 57–63, 112–125; Żmigrodzie: Z. Mazur, Klasztor dominikanów w Nowym Żmigrodzie, 
[w:] Christianitas et cultura Europae. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczowskiego, red. H. Gapski, 
cz. I, Lublin 1998, s. 307–309; Kamieńcu Podolskim: oraz aneks zawierający edycje składu personalnego 
z 1766 r. J.A. Spież, Dominikanie w Kamieńcu Podolskim, [w:] Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa 
dedykowana księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim, 
red. J. Wołczański, Kraków–Kamieniec Podolski 2001, s. 260–261, s. 270–271; por. uwagi odnoszące się 
do dominikanów na Podolu: J.A. Spież, Dominikanie na Podolu, [w:] Kościoły chrześcijańskie na Podolu, 
red. T.M. Trajdos, Warszawa 2015, s. 180–182, 184–187; M. Miławicki, Wspólnoty zakonne w Kamieńcu 
Podolskim w XVIII wieku, [w:] tamże, s. 229–230; zob. też: W. Koszewirski, Dominikanie klasztorów ruskich: 
połowa XV–XVI wiek, Lublin 2006; S. Tylus, Dominikanie w archidiecezji lwowskiej w latach 1789–1795. 
Stan personalny na podstawie akt konsystorza metropolitalnego, RTeol. 47(2000), z. 4, s. 152–166; zob. 
też ustalenia odnoszące się do dziejów konwentu w Łęczycy: T. Stolarczyk, Prozopografia łęczyckiego 
konwentu dominikańskiego w średniowieczu, [w:] In tempore belli et pacis. Ludzie-miejsca-przedmioty. 
Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy 
naukowo-dydaktycznej, red. T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak, T. Nowak, Warszawa 2011, s. 285–295; 
zob. też M. Borkowska, Klasztory dominikańskie w Górze Kalwarii, Góra Kalwaria 1997, Aneks 3: Spisy 
i genealogie, B. Lista dominikanów obserwantów, wspomnianych w księdze rachunkowej klasztoru 
w Górze (1700–1721), s. 118–121; D. Lista znanych przeorów konwentu górskiego, s. 124–125; E. Spisy 
dominikanów konwentu górskiego od połowy XVIII w., s. 125–126. Ponadto w Górze zmarli, s. 126. Warto 
wspomnieć także o monumentalnej pracy ks. Wadowskiego poświęconej świątyniom Lublina, wy-
szczególnił on oraz wstępnie scharakteryzował skład personalny konwentu dominikańskiego, zob. 
J.A. Wadowski, Kościoły lubelskie na podstawie źródeł archiwalnych, Kraków 1907, s. 307–332.

14 Zob. E. Chomentowska, Skład osobowy klasztoru dominikanów w Jarosławiu w latach 1851–1918 (na 
podstawie schematyzmów prowincji galicyjskiej), [w:] Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu. Dzieje, 
ludzie i sztuka, red. M. Miławicki, R. Nestorow, Kraków 2016 (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu 
Historycznego w Krakowie, 16) , s. 123–151; zob. też uwagi dotyczące schematyzmów M. Miławicki, 
Powołania dominikańskie z diecezji tarnowskiej w latach 1886–1918 w świetle katalogów Prowincji Galicji 
i Lodomerii św. Jacka, [w:] Dzieje diecezji tarnowskiej, t. IV, red. A. Gąsior, J. Królikowski, Tarnów 2013, 
s. 117–119.

15 S. Jaroszewski, Dominikańscy przeorzy konwentu św. Stanisława B. M. w Lublinie 1582–1660, Lublin 
2001. Zob. też skrótowy przegląd literatury zawierającej pogłębione studia karier zakonnych oraz 
ustalenia odnoszące się nie tylko do działalności zakonnika jako przeora danego konwentu, ale także 
próbę ukazania jego kariery i dalszej działalności: M.L. Niedziela, Przełożeni klasztoru dominikańskiego 
w Borku Starym: ich pochodzenie społeczne, wykształcenie, mentalność oraz oddziaływanie na otoczenie 
w latach 1668–1821, [w:] Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, 
A. Pobóg-Lenartowicz, Opole-Wrocław 1996, s. 527–538; zob. też omówienie karier zakonnych ojców 
zaangażowanych w organizacje i początkową działalność bractwa różańcowego powołanego przy 
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nad dziejami szkolnictwa dominikańskiego w średniowieczu i okresie no-
wożytnym, w których to pracach poddawane są analizie kariery zakonnych 
regensów czy bakałarzy studium16 

„Czas nieubłagany pożerca dzieł ludzkich podałby wiecznemu zapomnie-
niu bardzo znaczną liczbę Mężów, do których niegdyś przywiązywano cześć 
i uwielbienie; gdyby szczegółów ich życia żadne nie ogłosiły pisma”17, tak 
rozpoczął swą rozprawę poświęconą twórczości o  Jana Alana Bardzińskiego 
jednego z przeorów konwentu warszawskiego pierwszy historyk warszawskich 
dominikanów, a zarazem nauczyciel w szkole wydziałowej Ignacy Loyola 
Rychter  Czy rzeczywiście zakonnicy stojący na czele konwentu św  Jacka zo-
stali zapomniani? W wieku XIX pisał o nich Bartoszewicz: „(…) miał klasztor 
warszawski wielu uczonych przeorów, rzadko który z nich nie zajmował się 
pracą literacką i książką”18  Pomimo podkreślanego dorobku naukowego i roli, 
jaką odgrywali warszawscy przeorzy, jak dotąd nie został całościowo opraco-
wany i wydany ich katalog  Dysponujemy ogłoszoną drukiem listą przeorów 

konwencie św. Jacka w Warszawie: W. Szymborski, Pielgrzymka bractwa różańcowego z Warszawy 
do Częstochowy w 1608 r. Przyczynek do dziejów konfraterni religijnej i biografistyki zakonu braci kazno-
dziejów w epoce nowożytnej, PH, 107 (2016), z. 2, s. 287–302.

16 Odnośnie do dziejów średniowiecznych zob. szerzej ustalenia K. Kaczmarek, Szkoły i studia polskich 
dominikanów w okresie średniowiecza, Poznań 2005 (tam dalsza literatura); M. Zdanek, Szkoły i stu-
dia dominikanów krakowskich w średniowieczu, Warszawa 2005; tenże, Regensi dominikańskiego 
studium generalnego, s. 77–124; W. Bucichowski, Lista lektorów dominikańskich prowincji polskiej 
od erygowana prowincji (1225) do roku 1525, PT, 6–7 (1997), s. 45–233; zob. też ustalenia dotyczące 
regensa studium generalnego w Krakowie: A. Zajchowska, Między uniwersytetem a zakonem. Biografia 
i spuścizna pisarska dominikanina Jana z Ząbkowic (zm. 1446), Warszawa 2013, passim; R. Święto-
chowski, A. Chruszczewski, Polonia Dominicana apud extraneos: 1520–1800, [w:] Studia nad historią 
dominikanów w Polsce 1222–1972, red. J. Kłoczowski, t. II, Warszawa 1975, s. 467–572; M. Miławicki, 
W. Szymborski, „Vir sapientiae et morum probitate clarus”. Regensi studium generalnego polskiej pro-
wincji dominikanów w XVII w, PT, 16 (2010),s. 125–225; W. Szymborski, Vice-regents of the Domini-
can studium generale in Krakow in the modern period – selected aspects, FHCr, 21 (2015), s. 169–189; 
zob. też charakterystykę stanu badań i przeglądu literatury dotyczącej dominikanów: E. Wółkie-
wicz, Stan badań nad średniowiecznymi dziejami klasztoru dominikanów w Opolu, ZNUOH, 35 (1998),  
s. 24–26.

17 I.L. Rychter, Wiadomość o życiu i pracach naukowych X. Jana Alana Bardzińskiego, [w:] Popis publiczny 
uczniów szkoły wydziałowey XX Dominikanów Warszawskich, który się będzie odbywał w dniu 25 i 26 lipca 
1827, Warszawa 1827, s. 5.

18 J. Bartoszewicz, Kościoły warszawskie i ich wizerunki opisane pod względem historycznym, Warszawa 
1855, s. 191.
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z wieku XVII opracowaną przez Annę Markiewicz19  W odniesieniu do wieku 
XVIII oraz XIX niestety taka lista nie została opublikowana  Jednakże wybitny 
edytor akt kapituł prowincjalnych o  Roman Fabian Madura w swych notat-
kach przygotowanych, acz niestety niezłożonych do druku, pozostawił katalog 
przeorów konwentu warszawskiego  Przed jego scharakteryzowaniem i edycją 
warto podkreślić fakt, że o  Madura był przeorem w Warszawie, i to zarówno 
konwentu na Służewie, jak i interesującego nas konwentu położonego przy 
ulicy Freta20  Został mianowany pierwszym przeorem konwentu św  Jacka 
po zakończeniu jego remontu21  Ojciec Madura konwentowi warszawskiemu 
poświęcił szkic, którego maszynopis został następnie powielony  Ten prawdzi-
wy biały kruk znajdujący się w zbiorach biblioteki konwentu krakowskiego 
różni się znacząco od materiałów i notatek pozostawionych w spuściźnie22  
Notatki do planowanej publikacji zawierają wykaz przeorów klasztoru war-
szawskiego oraz dekrety Stolicy Apostolskiej i ks  Prymasa Hlonda z 1947 roku 
zezwalające na powrót ojców dominikanów do swego klasztoru i kościoła 
św  Jacka w Warszawie23  Co warte jest odnotowania, o  Madura wymienił 
także przeorów sprawujących swój urząd po II wojnie światowej oraz rektorów 
kościoła św  Jacka po XIX-wiecznej kasacie24  W przebogatej spuściźnie tego 
niestrudzonego historyka znajdują się ponadto notatki dotyczące wykazu 
przeorów niemalże większości konwentów, w tym także konwentu warszaw-

19 A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”. Kościół i klasztor Dominikanów 
św. Jacka w Warszawie w XVII wieku, [w:] Atria caeli. Epitafia i nagrobki w dominikańskim kościele 
św. Jacka w Warszawie, red. A. Markiewicz, Kraków 2009 (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu 
Historycznego, 6), s. 21–24.

20 Od r. 1956 Wspomnienie Ojca Fabiana Romana Madury OP, ADK, S 44/4, mps, s. 14 [b.p.].
21 Catalogus conventum fratrum et sororum Provinciae Poloniae s. Hyacinthi Sacri Ordinis Praedicatorum, 

Cracoviae 1959, s. 6; Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum catalogus conventum et fratrum. Status 
pro die 1 ianuarii 1976, Varsaviae bd, mps w zbiorach BKDK, sygn. B-244125 (1976), s. 11; J.A. Spież, 
Madura Fabian Roman (1892–1989), [w:] SPTK, t. VIII (1995), s. 356–357; S. Stępniak, Tarnobrzescy do-
minikanie, [w:] Dwa symbole Tarnobrzega, oprac. i wstępem opatrzył T. Zych, Tarnobrzeg 2004 s. 193; 
W. Szymborski, Ze Lwowa poprzez Włochy, Austrię do odrodzonej Polski – sylwetka i dorobek naukowy 
O. Romana Fabiana Madury, „Res Gestae. Czasopismo Historyczne” 4 (2017), s. 105. 

22 Zob. R.F. Madura, Kościół świętego Jacka w Warszawie, [b.m.w.], mps w zbiorach BKDK, sygn. 223210; 
tenże, Kościół świętego Jacka w Warszawie, [b.m.w.], mps w zbiorach BKDK, sygn. 31627; prace różnią 
się formatem.

23 Zob. ADK, S 44/42 a.; S 44/42 b. Wykaz przeorów będący przedmiotem poniższej edycji znajduje się 
na stronach S 44/42 b, s. 37–55.

24 ADK, S 44/42 a, s. 23; ADK, S 44/42 b, s. 51–52.
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skiego, jednakże katalog ten jest znaczenie bardziej lakoniczny od poniższego 
będącego przedmiotem edycji25 

Praca o  Madury zasługuje na uwagę, gdyż jest to jedyny jak dotąd cało-
ściowo opracowany wykaz warszawskich przeorów  Warto podkreślić, że zo-
stał on sporządzony w przeważającej mierze w oparciu o kronikę konwentu 
warszawskiego – Annales conventus Varsaviensis Ordinis Praedicatorum, 
która informuje nas o przeorach od momentu założenia klasztoru, aż do 
lat 30  XIX w  Posłużył się on także pozostającym w rękopisie katalogiem 
zakonników sporządzonym przez o  Sadoka Barącza  Jego praca powinna 
stanowić punkt wyjścia do dalszych pogłębionych studiów nad warszawskimi 
zakonnikami 

W poniższej edycji zweryfikowane zostały strony podane przez o  Madurę, 
sprostowano drobne nieścisłości dotyczące paginacji rękopisów, rozwinięto 
także stosowane skróty bibliograficzne, w przypisach umieszczono litera-
turę i źródła odnoszące się do przedstawianych wydarzeń, w odsyłaczach 
umieszczonych po wykazie źrodeł, z których korzystał autor  Podano również 
najważniejszą literaturę odnoszącą się do postaci przeorów  Zrezygnowano 
z przytaczania wszystkich źródeł archiwalnych, w których odnaleźć można 
informacje o przeorach, na rzecz ważniejszej literatury przedmiotu26 

Dokładny wykaz przeorów klasztoru  
św. Jacka w Warszawie od roku 1604–1864

Kopia 1: ADK, S 44/42 b, s. 37–51  

[W jednostce archiwalnej znajdują się dwa egzemplarze tej pracy]. 

Kopia 2: ADK, S 44/130.

Uwagi: W poniższej edycji zastąpiono skróty stosowane przez o  Madurę ich 
obecnymi sygnaturami archiwalnymi  Autor posługiwał się następującymi 
abrewiacjami: AV oznacza kronikę konwentu warszawskiego Annales conventus 
Varsaviensis Ordinis Praedicatorum 1603–1839, obecnie rękopis ten znajduje 
się w zbiorach BN BOZ 1165, zob  też T  Makowski, Rękopisy dominikańskie 

25 ADK, S 44/98, [b.p.]; zob. też ADK, S 44/130.
26 W odniesieniu do wieku XVII najważniejsze rękopisy podaje Anna Markiewicz.
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w zbiorach Biblioteki Narodowej, PT, 9 (2003), s  179–180; fotokopia kroniki 
przechowywana jest w zbiorach ADK, Wa 91, w poniższej edycji korzystano 
z fotokopii  Skrót Pp 40 oznacza rękopis w zbiorach ADK, Pp 40 Regestratum 
Dispositionum Provincialium Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum ab an. 
1801 ad 1864; ADK, Zbiór nowożytnych rękopisów bibliotecznych, nr 783 to rę-
kopis Catalogus 1887 

O. Abraham Bzowski 1604–1607

Magister świętej teologii, syn Tomasza herbu Ostoja, i Magdaleny z Wężyków, 
ur  około 1567 r  Słynny teolog, kaznodzieja i dziejopisarz kościoła  W r  1603 
rozpoczął budowę kościoła św  Jacka, w r  1607 zakończył swoją pierwszą 
kadencję 

(ADK, Wa 91, s  1–5; Catalogus, s  107–121; M  Dynowska, Bzowski Sta
nisław, zakonne imię Abraham (1567–1637), [w:] PSB, t  3 (1937), s  186–
188; J  Duchniewski, Bzowski, Bzovius, Stanisław OP, imię zakonne Abraham, 
[w:] EK, t  II (1976), kol  1261–1261)27 

27 Zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 21, przyp. 60; ADK, Kr 907, 
s. 155–161; F. Nowowiejski, Phaenix decoris et ornamenti Provinciae Poloniae, S. Ordinis Praedicatorum 
D. Hyacinthus Odrovansius Redivivus, Posnaniae 1752, s. 262–263, 271; ADK, S 12/67a; R. Świętochowski, 
Słownik biograficzny OO. Dominikanów w Polsce, t. I: A–G, Kraków 1978, mps, s. 113; E. Ozorowski, Bzowski 
Abraham Stanisław, [w:] SPTK, t. I (1981), s. 267–271; J. Pater, Życie i twórczość Abrahama Bzowskiego 
OP (1567–1637), NP, 51 (1979), s. 56–87; tenże, Z zagadnień eklezjologicznych Abrahama Bzowskiego, 

„Colloquium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne”, 9 (1977), s. 75–103; B. Rok, Abraham Stanisław 
Bzowski – dominikanin wrocławski, [w:] Ludzie Kościoła katolickiego na Ziemi Śląskiej, s. 58–65; Bzowski 
Abraham, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna, t. V–VI, Warszawa 1905, s. 243–244; S. Brzozecki, 
Historiografia dominikańska w czasach nowożytnych (XVII–XIX w.), [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, 
red. J. Walkusz, t. VI, Lublin 2007, s. 15–19; A. Rudziński, Kontekst historyczny i okoliczności powstania 

„Propago divi Hyacinthi” Abrahama Bzowskiego OP, mps pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem 
dr hab. Pawła Krasa prof KUL, Lublin 2015; J. Zouhar, The Relationship between Silesian Convents and 
the Bohemian Dominican Province in the Early Modern Period, [w:] Historia, kultura i sztuka dominikanów 
na Śląsku, s. 108; zob. też A. Galar, Postać bł. Czesława w nowożytnej literaturze hagiograficznej polskiej 
i zachodnioeuropejskiej (XVI i XVII wiek), [w:] Błogosławiony Czesław Patron Wrocławia, t. I: Średnio-
wiecze i czasy nowożytne, red. M. Derwich, Wrocław–Warszawa 2006, s. 77–82; J.A. Spież, Starania 
o kanonizację bł. Czesława i badania jego niepamiętnego kultu przeprowadzone we Wrocławiu w latach 
1705–1706, [w:] tamże, s. 93–95; M. Sikorski, Błogosławiony Czesław. Patron Wrocławia, Nowa Ruda 
1993, s. 31–37; M.L. Niedziela, Klasztor Dominikanów we Wrocławiu w dobie reformacji i kontrreformacji, 
[w:] Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej, red. A. Barciak, Katowice 2000, s. 199; tenże, 
Niektóre przejawy kultu eucharystii w dominikańskim kościele św. Wojciecha we Wrocławiu od XIV do XX 
wieku, [w:] W blasku Eucharystii. Materiały z sympozjum „Eucharystia w dziejach Kościoła na ziemiach 
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 O. Sebastian z Sieradza 1607

Urząd swój sprawował tylko 2 miesiące, ponieważ został przeniesiony na inne 
stanowisko 

(ADK, Wa 91, s  5; Catalogus, s  612)28 

O. Piotr z Opatowa 1607–1609

Były podprzeor klasztoru warszawskiego i Promotor Różańca św  okazał się 
dobrym przełożonym klasztoru i budowy kościoła i klasztoru29 

(ADK, Wa 91, s  5–6; Catalogus, s  537)30 

O. Abraham Bzowski magister31 (po raz drugi) 1609–1610

Przeprowadził dalsze prace nad budową kościoła i klasztoru  W r  1611 powo-
łany do Rzymu otrzymał od papieża Pawła V polecenie prowadzenia dalszej 
pracy nad Rocznikami dziejów Kościoła, słynnego Baroniusza (zm  1607)32  

polskich ze szczególnym uwzględnieniem Śląska” oraz z XXVI Wrocławskich Dni Duszpasterskich, red. 
I. Dec, Wrocław 1996, s. 49–50; tenże, Przyczynek do dziejów walki o polskość Wrocławia w pierwszym 
dziesięcioleciu XVII wieku, ŚKHS, 27 (1972), s. 452 i n.; tenże, Polonizacja klasztoru dominikańskiego 
we Wrocławiu w latach 1606–1608, s. 442–445; R. Świętochowski, Tradycje teatralne, s. 54; W. Kietlicz-

-Wojnacki, Polskie osiągnięcia naukowe na obczyźnie. Od średniowiecza do II wojny światowej, Lublin 
1980, s. 149, 255; M.W. Urbanowski, Architektura kościoła św. Jacka w Warszawie, [w:] Studia nad historią 
dominikanów w Polsce 1222–1972, red. J. Kłoczowski, t. II, Warszawa 1975, s. 197 i n.; J. Bartoszewicz, 
dz. cyt., s. 171–173; S. Barącz, Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce, t. II, Lwów 1861, s. 113–128; 
M. Siejkowski, Świątnica Pańska to iest Kościół Boga w Troycy SS. iedynego z Klasztorem WW. OO. Domi-
nikanów w Krakowie, znacznemi Swiętych Pańskich Relikwii, Kapicami, Ołtarzami, Obrazami y rożnemu 
Apparencyami przyozdobiona, Kraków 1743, s. 310–311.

28 Zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 21, przyp. 61.
29 Zob. też M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 201–202.
30 Zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 21, przyp. 62; J. Bartoszewicz, 

dz. cyt., s. 173; odnośnie do dziejów bractwa różańcowego zob. uwagi w: W. Szymborski, Pielgrzymka 
bractwa różańcowego, s. 287 i n.; dzieje budowy konwentu omawia M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 202 i n.

31 Odnośnie do znaczenia tytułu magistra w łonie zakonu braci kaznodziejów zob. uwagi w: R. Święto-
chowski, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, s. 217; tytuł magistra został zatwierdzony, por. ACPP, 
s. 101; zob. też ADK, Kr 20, s. 228.

32 Odnośnie do prac historiograficznych o. Bzowskiego zob. szerzej J. Walkusz, Zakonne ośrodki badań 
historycznych w Polsce. Wprowadzenie w problematykę, [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, red. J. Wal-
kusz, t. VI, Lublin 2007, s. 7; S. Brzozecki, Historiografia dominikańska, s. 15–19; A. Bruździński, Wkład 
zakonników w historiografię Polski w XVII i XVIII wieku, [w:] Kultura intelektualna w zakonach polskich 
w XVII i XVIII wieku. Materiały z sesji naukowej Katedry Historii Zakonów zorganizowanej 27 października 
2005 roku, red. M. Łobozek, Kraków 2006, s. 77–79.
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Bzowski umarł w Rzymie w r  1637 i pochowany tamże w kościele S  Maria 
super Minervam 

(ADK, Wa 91, s  6) 

O. Ludwik z Przemyśla 1610–1611

Wybudował nowicjat33, ale w r  1611 został przeniesiony na inne stanowisko 
(ADK, Wa 91, s  6; Catalogus, s  403)34 

O. Jacek Kiełczewski 1611–1615

Przeprowadził dalsze prace nad budową kościoła i klasztoru35, sprawił do koś-
cioła pierwszy organ (pozytyw)36  Za jego rządów odbyła się pierwsza piel-
grzymka z kościoła św  Jacka do Częstochowy37 

(ADK, Wa 91, s  6–8; Catalogus, s  332)38 

O. Andrzej Radawiecki 1615–1623

Za jego rządów zjechał do Warszawy O  Damian a Fonseca Komisarz i Wizy-
tator Apostolski39  W związku z tą wizytacją odbyła się w klasztorze warszaw-
skim „Congregatio pro Concordia” w r  1619, a w r  1623 pierwsza Kapituła 

33 Zob. M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 204.
34 Zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 21, przyp. 63; W. Szymborski, 

(…) klasztor ubogi tuteczny pogorzały, zubożały, spustoszały (…) – uwagi o najstarszym katalogu prze-
orów klasztoru dominikanów w Oświęcimiu, [w druku]; Centralne Państwowe Archiwum Historyczne 
Ukrainy we Lwowie, Fond 140, nr 217, k. 130 r–v, nr 218, k. 98 r–99 r; ADK, Pp 78, k. 31 r; ADK, Kr 9, 
s. 15; ADK, Oś 1, s. 40; ACP, s. 548; ACPP, t. II, s. 196; ADK, Kr 9, s. 21; Ł. Myszka, Dominikanie w Toruniu 
od XVI do XIX wieku. Katolicki zakon w protestanckim mieście, Kraków 2015, passim; J. Bartoszewicz, 
dz. cyt., s. 175; M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 204.

35 Zob. szerzej tamże, s. 202.
36 Odnośnie do zagadnienia kultury muzycznej w warszawskim konwencie zob. uwagi w: R. Świę-

tochowski, Tradycje muzyczne zakonu kaznodziejskiego w Polsce (ciąg dalszy), „Muzyka. Kwartalnik 
poświęcony historii i teorii muzyki oraz krytyce naukowej i artystycznej”, 8 (1963), nr 4 (31), s. 16–18. 
Odnośnie do zagadnienia muzyki w klasztorach dominikańskich w epoce nowożytnej zob. szerzej 
studia zawarte w pracy: Życie muzyczne w klasztorach dominikańskich w dawnej Rzeczypospolitej, red. 
A. Patalas, Kraków 2016 (tam dalsza literatura).

37 Odnośnie do pielgrzymki do Częstochowy oraz dziejów bractwa różańcowego zob. szerzej W. Szym-
borski, Pielgrzymka bractwa różańcowego, s. 287–302.

38 Zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 21, przyp. 64; M.W. Urba-
nowski, dz. cyt., s. 204; J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 176.

39 Odnośnie do przeprowadzonej wizytacji zob. szerzej J. Kłoczowski, Wielki zakon XVII-wiecznej Rze-
czypospolitej u progu swego rozwoju. Dominikanie polscy w świetle wizytacji generalnej z lat 1617–1619, 
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prowincjalna, na której O  Andrzej Radawiecki wybrany został prowincjałem 
Polskiej Prowincji dominikańskiej, co spowodowało zrzeczenie się przeorstwa 
warszawskiego40 

(ADK, Wa 91, s  8–12; Catalogus, s  570–571)41 

O. Jacek Kiełczewski (po raz drugi) 1623–1627

W tym czasie wybuchła w Warszawie zaraza42  Wobec tego Przeor wraz z kil-
koma Ojcami i Braćmi przeniósł się na folwark klasztoru zwanym „Seroki”, 
a w klasztorze został jako wikariusz Przeora o  Piotr i kilku chorych Braci  
Postępująca jednak zaraza i śmierć kilku Braci, skłoniły o  Piotra, iż z resztą 
Braci przeniósł się również na folwark „Seroki”, zostawiając opiekę nad klasz-
torem i chorymi Braćmi niejakiemu Szymonowi Galewczykowi (Tarzawczyk) 
podprzeorowi Różańca św  i niejakiemu Piotrowi obywatelom warszawskim, 
którzy mieli czuwać nad klasztorem i chorymi Braćmi43  W tym czasie (r  1627) 
niejaka Jadwiga Mińska własnym kosztem ufundowała w kościele św  Jacka 
kaplicę św  Krzyża, którą później nazwano „Ciemna”44 

[w:] Polska prowincja dominikańska w średniowieczu i Rzeczypospolitej obojga (wielu) narodów, red. 
J. Kłoczowski, (Studia nad historią dominikanów w Polsce, 5) Poznań 2008, s. 363–430.

40 Odnośnie do kapituły prowincjalnej odbytej w konwencie warszawskim w 1619 i 1623 r. zob. szerzej 
ich edycję O. Madury, zob. ACPP, s. 292–380.

41 Zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 21, przyp. 65; Z. Mazur, 
Radawiecki Andrzej (zm. 1634), [w:] PSB, t. 29 (1986), s. 669–671; E. Ozorowski, Radawiecki Andrzej 
zm 1634, [w:] SPTK, t. III (1982), s. 477–478; Radawiecki Andrzej, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna, 
t. XXXIII–XXXIV, Warszawa–Lublin–Łódź 1914, s. 134–135; R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne 
dominikanów, [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. II: Od Odrodzenia do Oświecenia, cz. 2: Teologia 
neoscholastyczna i jej rozwój w akademiach i szkołach zakonnych, red. M. Rechowicz, Lublin 1975, 
dodatek II, nr 94, s. 280; R. Świętochowski, A. Chruszczewski, dz. cyt., s. 480; H. Gapski, Profesi domi-
nikańscy konwentu krakowskiego w latach 1509–1650, [w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce 
1222–1972, red. J. Kłoczowski, t. I, Warszawa 1975, s. 651; R. Świętochowski, Tradycje teatralne, s. 55; 
J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 176–177; J.A. Wadowski, dz. cyt., s. 330; S. Jaroszewski, dz. cyt., s. 28–34; 
postać przeora Radawieckiego przybliża także: ADK, Kr 907, s. 97; S. Barącz, Rys dziejów zakonu 
kaznodziejskiego w Polsce, t. I, Lwów 1861, s. 374; tenże, Rys dziejów, t. II, s. 238–239; M. Siejkowski, 
Świątnica Pańska, s. 324–325, 336; zob. też K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w kościele katolickim, 
cz. II: Kaznodziejstwo w Polsce od oświecenia do XX wieku, Kraków 2001, s. 144.

42 Zob. A. Karpiński, W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej 
w XVI–XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000, 
Zestawienie II Epidemie w dużych miastach Rzeczypospolitej w latach 1501–1750, s. 314

43 Odnośnie do zagrożenia zarazą zob. uwagi w: J. Bartoszewicz, dz. cyt., passim.
44 Odnośnie do dziejów kaplicy zwanej ciemną zob. M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 202 i n.



Przeorzy w latach 1604–1864  93

(ADK, Wa 91, s  12–14; Catalogus, s  332)45 

O. Jacek Baryczka L[ecto]r46 1627–1630

Szerząca się w tym czasie w Warszawie zaraza spowodowała zamknięcie koś-
cioła św  Jacka od 13 grudnia 1628 do 21 marca 1629 r 47

(ADK, Wa 91, s  14–15; Catalogus, s  47–48; R  Świętochowski, Baryczka 
Jacek (Hiacynt), [w:] EK, t  II (1976), kol  91)48 

O. Jerzy Trebnitz 1630–1631

Nie dokończył jednak swej 3 letniej kadencji, ponieważ na Kapitule prowin-
cjalnej w Warszawie w r  1631 został wybrany prowincjałem Prowincji Polskiej  
Z konieczności zrzekł się przeorstwa warszawskiego, a wikariuszem konwentu 
warszawskiego został o  Fabian Birkowski (od 12 06 1631 – 12 02 1632 r )49

(ADK, Wa 91, s  15; Catalogus, s  697)50 

O. Florentyn Samotuliusz L[ecto]r51 1632

(ADK, Wa 91, s  15; Catalogus, s  692 [sic!])52 

45 A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 21; J. Bartoszewicz, dz. cyt., 
s. 177; M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 202–203.

46 Zob. objaśnienie stopni naukowych: R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, s. 216–217; 
zob. wzmiankę o asygnowaniu Jacka Baryczki jako lektora w konwencie warszawskim: akta kapituły 
prowincjalnej odbytej w Warszawie w 1623 r. ACPP, s. 363.

47 Zob. też M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 203; A. Karpiński, W walce z niewidzialnym wrogiem, zestawienie II, 
s. 314.

48 Zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 21–22, przyp. 66; M. Baruch, 
Baryczkowie. Dzieje rodu patrycyuszowskiego Starej Warszawy, Warszawa 1914, passim; T. Mikulski, 
Baryczka Jacek zm. 1650, [w:] PSB, t. 1 (1935), s. 341; M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 203; J. Bartoszewicz, 
dz. cyt., s. 177; Jacek Baryczka, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna, t. III–V, Warszawa 1904, s. 140; 
M. Siejkowski, Świątnica Pańska, s. 337.

49 Zob. ACPP, s. 467, 482.
50 Zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 22, przyp. 67; ADK, Kr 907, 

s. 280; K. Gabryel, Trebnic Jerrzy zm ok. 1640, [w:] SPTK, t. IV (1983), s. 341–342; S. Barącz, Rys dziejów, t. I, 
s. 374; tenże, Rys dziejów, t. II, s. 268–269; M. Siejkowski, Świątnica Pańska, s. 313, 336; J. Bartoszewicz, 
dz. cyt., s. 177.

51 Ojciec Florentyn wzmiankowany jest jako lektor w studium krakowskim, zob. ACPP, t. II, s. 388.
52 W opracowanym wykazie przeorów z XVII wieku Anna Markiewicz podaje o. Fabiana Birkowskiego 

sprawującego urząd w latach 1632–1633, zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pań-
ski, w jasności”, s. 22, przyp. 68. O Florentynie z Szamotuł i jego pracach na rzecz budowy konwentu 
wspomina M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 203.



94  Bracia z ulicy Freta

O. Jacek Mijakowski L[ecto]r53 1633–1635

Był to słynny kaznodzieja54, który jednak nie dokończył swego przeorstwa 
warszawskiego, ponieważ Zarząd Miejski Krakowa wybrał go w 1635 r  na 
kaznodzieję kościoła N  P  Marii w Krakowie55 

(ADK, Wa 91, s  15–16; Catalogus, s  461–463)56 

O. Jacek Baryczka magister57 (po raz drugi) 1635–1638

Był dobrym gospodarzem, odnowił kościół wewnątrz i zewnątrz58 
(ADK, Wa 91, s  16; Catalogus, s  47–48)59 

O. Dyonizy Mosiński magister60, 1638–1639

Przeorstwa swego nie dokończył, ponieważ w r  1639 mianowany został pro-
wincjałem Prowincji Polskiej przez kardynała Protektora Zakonu Antoniego 
Barberini61 

(ADK, Wa 91, s  17; Catalogus, s  476)62 

53 Zob. ACPP, t. II, s. 478, 481, 493.
54 K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele Katolickim, cz. II: Kaznodziejstwo w Polsce od średnio-

wiecza do baroku, Kraków 2001, s. 354, 372, 409–410.
55 Z. Baran, Kaznodzieje zakonni kościoła mariackiego w Krakowie w latach 1594–1772, ACr, 21–22 (1989–

1990) s. 327, 333. Odnośnie do działalności kaznodziejskiej i samych kazań głoszonych przez o. Mi-
jakowskiego zob. przykładowo: W. Kosiński, Jacek Mijakowski kaznodzieja barokowy, Radom 1916; 
M. Siejkowski, Świątnica Pańska, s. 347.

56 Zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 22, przyp. 69; J. Krzyżanowski, 
Mijakowski Jacek Marcin h. Ogończyk (1608–1647), [w:] PSB, t. 21 (1976), s. 52–53; R. Świętochowski, 
Szkolnictwo teologiczne dominikanów, dodatek II, nr 54, s. 271; S. Brzozecki, Mijakowski Jacek OP, 
[w:] EK, t. XII (2008), kol. 964–965; R. Świętochowski, A. Chruszczewski, dz. cyt., s. 484; Mijakowski Jacek, 
[w:] Podręczna encyklopedia kościelna, t. XXVII–XXVIII, Warszawa 1904, s. 61; S. Barącz, Rys dziejów, t. II, 
s. 204–206; J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 178.

57 Magisterium 1633 ADK, Kr 20, s. 228; zob. szerzej ACPP, t. II, s. 479, 492.
58 M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 204–205.
59 A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 22; J. Bartoszewicz, dz. cyt., 

s. 178–180.
60 Magisterium uzyskał w 1635 r., ADK, Kr 20, s. 228; S. Brzozecki, Mosiński Jan Dionizy OP, [w:] EK, t. XIII 

(2009), kol. 324; odnośnie do promocji bakalarskiej zob. ACPP, t. II, s. 491.
61 Zob. też tamże, s. 556, 567.
62 Zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 22, przyp. 70; S. Brzozecki, 

Mosiński Jan Dionizy OP, kol. 324–325; R. Świętochowski, Mosiński (Moszyński) Jan Dionizy h. Łodzia, 
[w:] PSB, t. 22 (1977), s. 40; Z. Baran, dz. cyt., s. 331–332, 344; S. Barącz, Rys dziejów, t. II, s. 211; M. Siej-
kowski, Świątnica Pańska, s. 337; ADK, Kr 907, s. 59–60.
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O. Jacek Baryczka magister (po raz trzeci) 1640

Po 6 miesiącach zrezygnował z przeorstwa warszawskiego 
(ADK, Wa 91, s  17; Catalogus, s  47–48)63 

O. Grzegorz Ottonius64 magister65 1640–1642

W działalności swojej między innymi zbudował w r  1642 w prezbiterium 
kościoła św  Jacka stalle chórowe dla Braci odmawiających wspólne pacierze 
kapłańskie  I w tym samym r  1642 zrzekł się przeorstwa warszawskiego, po-
nieważ został wybrany Przeorem w Krakowie66 

(ADK, Wa 91, s  17; Catalogus, s  522)67 

O. Rajmund Pericius Praes[entatus]68 1642–1643

Po 7 miesiącach zrzekł się przeorstwa warszawskiego 
(ADK, Wa 91, s  18; Catalogus, s  533) 

O. Jacek Baryczka magister (po raz czwarty) 1643–1646

Za swego przeorstwa wybudował dalszą część klasztoru 
(ADK, Wa 91, s  18–19; Catalogus, s  47–48)69 

O. Jan Grzmielowicz Praed[icator] Gen[eralis]70 1646

Po 7 miesiącach zrzekł się przeorstwa warszawskiego 
(ADK, Wa 91, s  19; Catalogus, s  250)71 

63 A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 22.
64 Grzegorz Otfinowski, Othonovio.
65 Promocja bakalarska zob. akta kapituły w Sandomierzu w 1630 r., ACPP, t. II, s. 455; zob. też tamże, 

s. 478, 584; ADK, Kr 20, s. 336; magisterium uzyskał w 1638 ADK, Kr 20, s. 228.
66 Zob. też ADK, Kr 907, s. 243; elekcja przeora 8 IX 1642 ADK, Pp 155, s. 127–128.
67 Grzegorz Otthonovius, zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 22, 

przyp. 71; M. Siejkowski, Świątnica Pańska, s. 348–349.
68 Odnośnie do prezentatury zob. uwagi w: R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, 

s. 217; zob. ACPP, t. II, s. 479, 516; prezentatem został w 1636 r. ADK, Kr 20, s. 336.
69 A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 22.
70 Kaznodzieja Generalny odnośnie do tytułu zob. uwagi w: R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne 

dominikanów, s. 217; ADK, Kr 20, s. 524; zob. też ACPP, t. II, s. 606.
71 Zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 22, przyp. 72.
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O. Jacek Głębocki Praed[icator] Gen[eralis] 1646–1648

Za jego przeorstwa O  Jacek Baryczka ofiarował imieniem swej Rodziny 6000 
florenów jako fundację na Studium formalne w Warszawie  Odtąd Studium to na-
zwano „Studium Bariccianum”  Z procentów złożonej sumy mają być utrzymani 
3 Profesorzy: teologii, spekulatywnej, (120 flor ), teologii moralnej (80 flor ) i filo-
zofii (60 flor ) O  Głębocki w r  1648 zrezygnował z przeorstwa warszawskiego72 

(ADK, Wa 91, s  19–20; Catalogus, s  230)73 

O. Ludwik Siemszyński, Siemszycki L[ecto]r74 1648–1649

Zbudował schody do kościoła – ale już w r  1649 zrzekł się przeorstwa war-
szawskiego 

(ADK, Wa 91, s  20; Catalogus, s  624)75 

O. Jan Candidus Jałmużna L[ecto]r76 1649

Rządził klasztorem tylko 2 miesiące i zrzekł się przeorstwa warszawskiego 
(ADK, Wa 91, s  20; Catalogus, s  291)77 

O. Augustyn Siestrzeński L[ecto]r78 1649

Jednak z powodu choroby rezygnuje z przeorstwa warszawskiego 
(ADK, Wa 91, s  20; Catalogus, s  626)79 

O. Gabriel Franco Praes[entatus]80 1650–1651

Za jego rządów umarł w Warszawie O  Jacek Baryczka (21 IX 1650 r )  W na-
stępnym roku 1651 we wrześniu (zjechał do Warszawy Komisarz i Wizytator 

72 Odnośnie do założenia studium zob. ACPP, t. II, s. 604; F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 271; R. Świętochowski, 
Szkolnictwo teologiczne dominikanów, dodatek I: Wykaz szkół filozoficzno-teologicznych (wiek XVI–XVIII), 
nr 132, s. 252; M. Baruch, dz. cyt., s. 84; I.L. Rychter, Wiadomość historyczna o kościele i klasztorze warszawskim 
XX Dominikanów na Nowem Mieście, [w:] Na popis publiczny uczniów szkoły wydziałowey XX. Dominikanów 
mający się odbyć w d. 21 i 22 lipca 1828, Warszawa 1828, s. 18; J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 179.

73 Zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 22, przyp. 73.
74 ADK, Kr 20, s. 446.
75 Zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 22, przyp. 74.
76 ADK, Kr 20, s. 445; zob. też prośbę o zgodę na promocję magisterską ACPP, t. II, s. 706.
77 Zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 22, przyp. 75.
78 ADK, Kr 20, s. 445.
79 Zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 23, przyp. 76.
80 Prezentatura 1645 r., ADK, Kr 20, s. 337; zob. ACPP, t. II, s. 585, 610.
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Apostolski O  Serafin Spada81)  W tymże samym roku 1651 O  Franco dobro-
wolnie zrzekł się przeorstwa warszawskiego 

(ADK, Wa 91, s  20–21; Catalogus, s  212)82 

O. Albert Grabiecki magister83 prof. teologii w Warszawie 1651–1654

Na podstawie uchwały Konsylium konwentu zezwala Muzykantom królew-
skim wybudować ich kosztem kaplicę przy kościele św  Jacka i umieścić w niej 
obraz „Ofiarowanie M  Boskiej”  W r  1652 w kwietniu umiera w Warszawie 
O  Spada  W r  1652 dnia 29 sierpnia Magister Gen  Zakonu zamianował wi-
kariuszem Prowincji Polskiej O  Alberta Grabieckiego przeora warszawskiego 
W lutym 1653 przyjechał do Polski O  Hieremias a S  Guida84 zamianowany 
przez papieża Innocentego X nowym prowincjałem Polskiej Prowincji  Nie-
stety już 7  kwietnia 1654  r  zmarł w  Warszawie tenże O   Hieremias i  jego 
socjusz O   Ludwik Sparanus przeor Elbiński  Przyczyną ich śmierci było 
przeziębienie, ponieważ nie chcieli używać przykryć futrzanych mimo sil-
nych mrozów  Zwłoki ich pochowano w podziemiach prezbiterium kościoła 
św   Jacka  Po  śmierci O  Hieremiasa obowiązek wikariusza Prowincji objął 
zamianowany przez Nuncjusza Apostolskiego Prowincjał Prowincji Litewskiej 
O  Tomasz Consoli85 

(ADK, Wa 91, s  21)86 

81 Zob. szerzej tamże, s. 676–677, 687; M. Siejkowski, Świątnica Pańska, s. 337.
82 Zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 23, przyp. 77; M.W. Urba-

nowski, dz. cyt., s. 205; M. Siejkowski, Świątnica Pańska, s. 369.
83 Magisterium 1650 r., ADK, Kr 20, s. 229; ACPP, t. II, s. 691.
84 Zob. tamże, s. XXI; por. Catalogus, s. 265.
85 Zob. też ADK, Kr 11, k. 287 r–v; ACPP, t. II, s. 690; M. Siejkowski, Świątnica Pańska, s. 337; odnośnie do 

o. Tomasza Consoli zob. Wiadomości o dominikanach prowincyi litewskiej, zebrał Wołyniak poprzedził 
przedmową o. Woroniecki, cz. I, Kraków 1917, s. 21–22.

86 Wojciech (Albert) Grabiecki, zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasnoś-
ci”, s. 23, przyp. 78; Catalogus, s. 238–239; R. Świętochowski, Grabiecki Wojciech (zm. 1673), [w:] PSB, 
t. 8 (1959–1960), s. 465; E. Ozorowski, Grabiecki Wojciech zm. 1673), [w:] SPTK, t. I (1981), s. 573–574; 
R. Świętochowski, A. Chruszczewski, dz. cyt., s. 489; R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne domini-
kanów, dodatek II, nr 22, s. 262; J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 181–183; Wojciech Grabiecki, [w:] Podręczna 
encyklopedia kościelna, t. XIII–XIV, Warszawa 1907, s. 284; S. Barącz, Rys dziejów, t. II, s. 165–166.
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O. Jan Candidus Jałmużna (po raz drugi) 1654–1658

W tym samym roku 1654 O  Jałmużna kazał wybudować drewnianą dzwon-
nicę na cmentarzu kościelnym87  W r  1655 mimo grożącego napadu Szwedów, 
odbyła się w klasztorze warszawskim Kapituła Prowincjalna, która wybrała no-
wego prowincjała Prowincji Polskiej a mianowicie O  Franciszka Grabieckiego 
przeora horodelskiego88  8 września 1655 r  król szwedzki Karol Gustaw stanął 
obozem w Ujazdowie, skąd wysłał do Warszawy parlamentarzy  Narady odby-
wały się w wielkim refektarzu klasztoru św  Jacka i zdecydowano się poddać bez 
walki89  Za zezwoleniem Stolicy Apostolskiej na wezwanie Episkopatu Polskiego 
złożono do Skarbu Państwa złoto i srebro wszystkich kościołów w Polsce  Przed 
wejściem Szwedów do Warszawy Ojcowie i Bracia opuścili klasztor warszawski 
pozostał tylko jeden chory nowicjusz Ludwik Pozora, który jako kapłan świecki 
wstąpił do klasztoru św  Jacka  Ucierpiał on bardzo wiele od Szwedów, którzy 
uwiązawszy go do końmi wlekli po ulicach miasta i wśród tych cierpień zmarł 
głośno wyznając wiarę90  Pochowany został pod wielkim ołtarzem kościoła 
św  Jacka  Szwedzi zrabowali pozostałe w kościołach srebrne krzyże i kandelabry 

(ADK, Wa 91, s  22–24; Catalogus, s  291)91 

O. Albertus92 Grabiecki magister (po raz drugi) 1658–1664

Nowy przeor przede wszystkim zakończył remont szkód wyrządzonych przez 
Szwedów, a w r  1661 poprosił biskupa poznańskiego ks  Alberta Tholibowskie-
go93, by zechciał konsekrować kościół św  Jacka oraz 7 ołtarzy: 1 ołtarz główny 

87 Nową dzwonnicę „obmurowano” od wewnątrz i urządzono w niej pomieszczenia dla gości klasztoru. 
M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 205; zob. też Kościół i klasztor św. Jacka – OO. Dominikanów w Warszawie 
przy ulicy Freta, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 49 (1959), nr 4–5, s. 262.

88 ACPP, t. II, s. 690.
89 J. Wegner, Warszawa w latach potopu szwedzkiego 1655–1657, Warszawa 1957, s. 31–33.
90 ADK, S 44/40, s. 1; Kościół św. Jacka (po-Dominikański) w Warszawie, s. 8; Catalogus, s. 559–560; zob. 

też F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 115–116.
91 A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 23.
92 Przeorem był wówczas Franciszek Grabiecki; E. Ozorowski, Franciszek Grabiecki, [w:] SPTK, t. I (1981), 

s. 573; R. Świętochowski, A. Chruszczewski, dz. cyt., s. 489; R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne 
dominikanów, dodatek II, nr 21, s. 262; Franciszek Grabiecki, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna, 
t. XIII–XIV, Warszawa 1907, s. 283–284; S. Barącz, Rys dziejów, t. II, s. 167; akta kapituły prowincjalnej 
odbytej w klasztorze lubelskim w 1659 r. wzmiankują jako przeora konwentu warszawskiego Alberta 
Grabieckiego ACPP, t. II, s. 729, 756.

93 Odnośnie do postaci biskupa Wojciecha Tolibowskiego zob. K. Dola, Katalog arcybiskupów i biskupów 
rezydencjalnych metropolii i diecezji polskich obrządku rzymskokatolickiego do czasów współczes nych, 
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ku czci M  B  Wniebowziętej, 2 ołtarz w prezbiterium ku czci M  B  Różańcowej, 
3 również w prezbiterium ku czci św  Jacka, 4 w kaplicy M  B  zwanej Maioris, 
5 ołtarz oparty na filarze kościoła ku czci św  Michała Archanioła i św  M  Mag-
daleny, 6 ołtarz oparty na drugim filarze kościoła, poprzednio ku czci św  To-
masza z Akwinu, później ku czci św  Dominika, 7 ołtarz po przeciwnej stronie 
ku czci św  Rocha94  W r  1662 wobec szerzącej się zarazy w Warszawie95 i śmierci 
Br  Alberta konwersa, przeniesiono Nowicjat z ich wychowawcą Jankulińskim 
do Lipniaka (folwark)  W tym samym roku dnia 4 października O  Grabiecki 
postawił organ przy ołtarzu św  Jacka 

(ADK, Wa 91, s  24–25; Catalogus, s  240)96 

O. Jan Damascen Jankuliński L[ecto]r97 1664–1667

Między innymi kazał zbudować drewnianą sygnaturkę na kościele98 
(ADK, Wa 91, s  25–26; Catalogus, s  292–293)99 

O. Cyprian Stephanowski magister100 1667–1671

Był bardzo pracowitym i zapobiegliwym przeorem  Dnia 27 czerwca 1668 
Konsylium klasztoru św  Jacka na prośbę O  Ambrożego Spokowskiego101 

[w:] Historia Kościoła w Polsce, red. B. Kumor, Z. Obertyński, t. 2: 1764–1945, cz. 2: 1918–1945, Poznań–
Warszawa 1979, nr 62, s. 288; Ekscerpty z Adama Naramowskiego Series Episcoporum Posnaniensium, 
[w:] Katalogi biskupów poznańskich, oprac. J. Wiesiołowski, Poznań 2004, s. 61; K. Niesiecki, Korona 
Polska przy złotej wolności starożytnymi wszystkich katedr, prowincji i rycerstwa klejnotami […] ozdobiona, 
[w:] tamże, s. 83–85; F. Rzepnicki, Żywoty biskupów, [w:] tamże, s. 162–165; Krótkie zebranie biskupów 
poznańskich, jako długo który był na biskupstwie, [w:] tamże, s. 177; E. Gigilewicz, Tolibowski Wojciech 
OPraem, bp, ur. 1607, zm. 22 VII 1663 w Poznaniu, [w:] EK, t. XIX (2013), kol. 836–837. 

  94 Zob. M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 206.
  95 A. Karpiński, W walce z niewidzialnym wrogiem, zestawienie II, s. 315.
  96 Zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 23, przyp. 79.
  97 ADK, Kr 20, s. 446.
  98 M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 206.
  99 Zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 23, przyp. 80; J. Bartosze-

wicz, dz. cyt., s. 183–184; R. Świętochowski, A. Chruszczewski, dz. cyt., s. 495; J.A. Wadowski, dz. cyt., 
s. 330, 331; M. Siejkowski, Świątnica Pańska, s. 371, 374. 

100 Magisterium 1660 r., ADK, Kr 20, s. 229; zob. też prośbę o zgodę na promocję bakalarską, ACPP, t. II, 
s. 706, 729; podczas obrad kapituły prowincjalnej w 1666 r. figuruje jako magister świętej teologii, 
por. tamże, s. 787, 798.

101 Odnośnie do postaci o. Skopowskiego zob. biogram Z. Mazur, Skopowski Jan Ambroży h. Jastrzębiec 
(1631–1705), [w:] PSB, t. 38 (1997–1998), s. 250–252; K. Chodykiewicz, De rebus gestis in Provincia 
Russiae Ordinis Praedicatorum, Berdyczoviae 1780, s. 343–344.
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późniejszego prowincjała Kongregacji św  Ludwika Bertranda, oraz na inter-
wencję króla Jana Kazimierza, zgodziło się na wybudowanie drugiego klasztoru 
w Warszawie z kaplicą zwaną „Moskiewska” pod wezwaniem Matki Boskiej 
Zwycięskiej102 

(ADK, Wa 91, s  26–27; Catalogus, s  661)103 

O. Franciszek Grabiecki magister (Doktor Sorbony)104 1671–1674

W r  1672 o  Grabiecki kazał wymalować 6 obrazów: 3 w Lublinie (chrzest 
króla Monomotapae, św  Róży Limańskiej i bł  Piusa V) oraz 3 inne malowane 
w Warszawie (św  Tomasza z Akwinu, któremu cześć oddają przedstawiciele 
innych zakonów – 2) św  Ludwika Bertranda i 3) Bł  Alberta Wielkiego do-
minikanina jako wykładowcę)  Wspomniane obrazy umieszczone zostały 
w prezbiterium kościoła105 

(ADK, Wa 91, s  27–28; Catalogus, s  240)106 

102 Zob. też D. Kosacka, Północna Warszawa w XVIII wieku, Warszawa 1970, s. 21; o dominikanach obserwan-
tach i o. Skopowskim zob. też uwagi w: S. Barącz, Rys dziejów, t. II, s. 514–515; Dominikanie obserwanci, 
[w:] Encyklopedia Warszawy, red. S. Herbst, Warszawa 1975, s. 121; zob. też J. Krupski, Kongregacja 
dominikanów obserwantów św. Ludwika Bertranda w Polsce w XVII i XVIII wieku, „Summarium” STN KUL, 
1976, nr 5 (25), s. 151–152; J.A. Spież, Dominikanie w Polsce, [w:] Chrześcijańska odpowiedź na pytanie 
człowieka. W 750-lecie służby polskich dominikanów Bogu i ludziom, Warszawa 1974, s. 24; tenże, Domi-
nikanie w Polsce, [w:] Dominikanie. Szkice z dziejów zakonu, red. M.A. Babraj, Poznań 1986, s. 285; A. Ko-
perska, OO. Dominikanie i ich placówki w Archidyecezyi Warszawskiej, „Wiadomości archidyecezyalne 
warszawskie”, 8 (1918), nr 5–6, s. 267; W. Malej, Łaskami słynące obrazy Matki Najświętszej na terenie 
archidiecezji warszawskiej w maryjnym roku jubileuszowym, „Wiadomości archidiecezjalne warszawskie”, 
39 (1957), nr 9, s. 422–423. Obecności bractwa różańcowego w warszawskim kościele dominikanów 
obserwantów poświęcona była praca magisterska obroniona w 1989 w Akademii Teologii Katolickiej 
na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych: Stanisław Poniatowski, Bractwo św. Różańca 
z kościoła Dominikanów Obserwantów w Warszawie (powstanie–rozwój–uposażenie), Warszawa 1989; zob. 
R. Żmuda, Katalog prac licencjackich i magisterskich o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 
(1945–2000), Łódź 2011, s. 148 (publikacja dostępna na stronie internetowej http://digital.fides.org.pl/
Content/1114/katalog_lic_mag.pdf [dostęp 2.04.2017 r.]). Zob. też uwagi o kongregacji dominikanów 
obserwantów w: M. Borkowska, Klasztory dominikańskie w Górze Kalwarii, s. 44 i n.

103 A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 23; J. Bartoszewicz, dz. cyt., 
s. 184; S. Barącz, Rys dziejów, t. II, s. 260–261.

104 Promocja magisterska w Paryżu w 1650 r. zob. M. Miławicki, W. Szymborski, dz. cyt., Katalog regensów 
studium generale oo. dominikanów w Krakowie w XVII wieku, nr XX, s. 193; ADK, Kr 20, s. 229.

105 I.M. Laskowska, Cykl obrazów z drugiej połowy XVII wieku z kościoła dominikanów pw. św. Jacka w War-
szawie, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, 8 (1964), s. 256–257.

106 A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 23; M. Miławicki, W. Szymborski, 
dz. cyt., Katalog regensów studium generale oo. dominikanów w Krakowie w XVII wieku, nr XX, s. 192–194; 
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O. Cyprian Stephanowski magister (po raz drugi) 1674–1677

Wracając z Kapituły Generalnej ze Rzymu zatrzymał się w Mlęcinie (folwark) 
gdzie przebywali dominikanie warsz  z powodu panującej zarazy i tamże wy-
brany został po raz trzeci przeorem warszawskim107 

(ADK, Wa 91, s  28–29; Catalogus, s  661)108 

O. Kandyd Zagórowski 1677–1681

Odbudował niektóre domy na folwarkach klasztoru 
(ADK, Wa 91, s  29–30; Catalogus, s  751)109 

O. Jan Damascen Jankuliński (po raz drugi) Praes[entatus]110  
1681–1683

Nie dokończył przeorstwa warszawskiego ponieważ w r  1683 wybrany został 
przeorem w Lublinie111 

(ADK, Wa 91, s  30; Catalogus, s  292–293)112 

O. Kazimierz Leszycki (Leżyński) magister113 1683–1686

 (ADK, Wa 91, s  30–31; Catalogus, s  397–398)114 

J.A. Wadowski, Kościoły lubelskie na podstawie źródeł archiwalnych, Kraków 1907, s. 321–322, 330; 
D. Szewczyk-Prokurat, Klasztor w sercu miasta. Dzieje i skarby lubelskich dominikanów, Lublin 2012, 
s. 59–63; M. Siejkowski, Świątnica Pańska, s. 337–338, 369.

107 Zob. też F.M. Sobieszczański, Warszawa. Wybór publikacji, t. II, Warszawa 1967, s. 204; A. Karpiński, 
W walce z niewidzialnym wrogiem, zestawienie II, s. 315.

108 A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 23.
109 Tamże, zob. przyp. 82; M. Miławicki, W. Szymborski, dz. cyt., Katalog regensów studium generale 

oo. dominikanów w Krakowie w XVII wieku, nr XXVII, s. 200–201; J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 186–187.
110 Zob. petycję o promocję bakalarską z 1666 r. ACPP, t. II, s. 793; zob. też tamże, s. 889; prezentatura 

1671 r. ADK, Kr 20, s. 338.
111 Zob. też ACPP, t. II, s. 889.
112 A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 23.
113 Promocja magisterska 1683 r. ADK, Kr 20, s. 230; M. Miławicki, W. Szymborski, dz. cyt., Katalog regen-

sów studium generale oo. dominikanów w Krakowie w XVII wieku, nr XXVI, s. 199; zob. też ACPP, t. II,  
s. 884.

114 Zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 24, przyp. 83; J.A. Wa-
dowski, dz. cyt., s. 331; był także wykładowcą w Akademii Zamojskiej, zob. H.D. Wojtyska, Naucza-
nie przedmiotów teologicznych w Akademii Zamojskiej, [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. II,  
cz. 2, s. 45.
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O. Antonin Mdzewski Praes[entatus]115 1686–1688

W r  1688 powołany został na Regensa (Rektora) Studium Krakowskiego 
dominikańskiego a następnie na sufragana łuckiego i gnieźnieńskiego, wobec 
czego zrzekł się przeorstwa warszawskiego 

(ADK, Wa 91, s  31; Catalogus, s  445)116 

O. Tomasz Mdzewski Praes[entatus]117 1688–1691

Postawił nowy ołtarz Matki Boskiej Bolesnej przy ostatnim filarze kościoła 
św  Jacka  Również za jego przeorstwa Konsylium klasztoru pozwoliło Adamowi 
Kotowskiemu118 stolnikowi wyszogrodzkiemu na wystawienie specjalnej kaplicy 
ku czci św  Dominika z podziemną kryptą dla zmarłych rodziny Kotowskich119  
W r  1693 tenże O  Mdzewski został wybrany prowincjałem Prowincji Polskiej120 

(ADK, Wa 91, s  31–33; Catalogus, s  445)121 

O. Jan Damascen Lubieniecki [sic!]122 magister123 1691–1694

(ADK, Wa 91, s  33–34; Catalogus, s  409–410)124 

115 Tytuł bakałarza teologii 1685 r. M. Miławicki, W. Szymborski, dz. cyt., Katalog regensów studium generale 
oo. dominikanów w Krakowie w XVII wieku, nr XXX, s. 203; prezentatura 1687 r. ADK, Kr 20, s. 338.

116 Zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 24, przyp. 84; M. Miławicki, 
W. Szymborski, dz. cyt., Katalog regensów studium generale oo. dominikanów w Krakowie w XVII wieku, 
nr XXX, s. 203–204; Antonin Mdzewski, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna, t. XXV–XXVI, Warszawa 
1911, s. 382; M. Siejkowski, Świątnica Pańska, s. 374. 

117 Tytuł bakałarza zdobył w 1687 r., promocja magisterska miała miejsce w 1693 r.; M. Miławicki, W. Szym-
borski, dz. cyt., Katalog regensów studium generale oo. dominikanów w Krakowie w XVII wieku, nr XXXII, 
s. 207; prezentatura 1687 r. ADK, Kr 20, s. 338.

118 Odnośnie do postaci stolnika zob. biogram A. Keckowej, Kotowski (pierwotne nazwisko Kot) Adam (zm. 
1693), [w:] PSB, t. 14 (1968–1969), s. 488.

119 M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 207; ACPP, t. II, s. 969; zob. też J. Glinka, S. Żaryn, Adam i Małgorzata 
Kotowscy, ich życie i mecenat na Nowym Mieście, [w:] Szkice nowomiejskie, Warszawa 1961, s. 205–209.

120 ACPP, t. II, s. 964.
121 Zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 24, przyp. 85; M. Miławicki, 

W. Szymborski, dz. cyt., Katalog regensów studium generale oo. dominikanów w Krakowie w XVII wieku, 
nr XXXII, s. 207–208; M. Siejkowski, Świątnica Pańska, s. 339, 374.

122 Jan Damascen Łubieniecki.
123 Promocja magisterska miała miejsce w 1691 r.; ADK, Kr 20, s. 230; W. Szymborski, Z Przybyszewa w świat, 

czyli uwagi o życiu Jana Damascena Łubienieckiego, PT, 20 (2014), s. 248.
124 Zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 24, przyp. 86; odnośnie 

do postaci o. Łubienieckiego zob. szerzej W. Szymborski, Z Przybyszewa w świat, s. 239–260; S. Barącz, 
Rys dziejów, t. II, s. 69–70; J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 189–190.
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O. Florian Straszyński magister125 1694–1695

W r  1695 zrzekł się przeorstwa warszawskiego ponieważ został zamianowany 
prowincjałem Prowincji Litewskiej126 

(ADK, Wa 91, s  34; Catalogus, s  665–666)127 

O. Kandyd Zagórowski magister128 1695–1698

W r  1698 kazał naprawić obydwa organy w kościele św  Jacka 
(ADK, Wa 91, s  34–35; Catalogus, s  751)129 

O. Piotr Drogoszewski magister130 1698–1705

W r  1700 kazał wymalować 3 obrazy do prezbiterium kościoła  1  św  Jacka, 
2  św  Piotra z Werony i 3  św  Antonina  W tym samym r  1700 nadeszły 
ze Rzymu dokumenty ustanawiające i zatwierdzające Studium Generalne 
w klasztorze warszawskim św  Jacka  Równocześnie Generał Zakonu o  Anto-
nin Cloche zamianował pierwszych Moderatorów tego Studium, a mianowicie: 
Alberta Siekielewicza Regensem (Rektorem)131, o  Alana Berdzińskiego (sic!)132 

125 Odnośnie do bakalaureatu zob. ACPP, t. II, s. 854, 870–871, 889; jako prezentat figuruje podczas obrad 
kapituły prowincjalnej w Płocku w 1687: tamże, s. 914, 922; odnośnie do promocji magisterskiej zob. 
tamże, s. 929; magisterium 1689 r. ADK, Kr 20, s. 230.

126 Zob. szerzej decyzję generała o mianowaniu prowincjałem o. Straszyńskiego ACPL, s. 416–418; Wia-
domości o dominikanach prowincyi litewskiej, s. 24.

127 Zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 24, przyp. 87; ADK, Kr 907, 
s. 194; Straszyński Floryan, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna, t. XXXVII–XXXVIII, Warszawa 1913, 
s. 157; Z. Baran, dz. cyt., s. 337–339, 344; S. Barącz, Rys dziejów, t. II, s. 261–262; M. Siejkowski, Świątnica 
Pańska, s. 318, 339; K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele Katolickim, cz. II: Kaznodziejstwo 
w Polsce od średniowiecza do baroku, Kraków 2001, s. 440.

128 Promocja magisterska miała miejsce w 1683 r. w Krakowie ADK, Kr 20, s. 229; M. Miławicki, W. Szym-
borski, dz. cyt., Katalog regensów studium generale oo. dominikanów w Krakowie w XVII wieku, nr XXVII, 
s. 200.

129 A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 24.
130 Promocja magisterska miała miejsce 1696 r. M. Miławicki, W. Szymborski, dz. cyt., Katalog regensów 

studium generale oo. dominikanów w Krakowie w XVII wieku, nr XXXIV, s. 209; zob. też ADK, Kr 20, s. 230.
131 F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 89.
132 Bardzińskiego. Odnośnie do postaci o. Bardzińskiego zob. szerzej R. Świętochowski, Szkolnictwo 

teologiczne dominikanów, dodatek II nr 7, s. 258; tenże, Tradycje teatralne, s. 56–58; Bardziński Jan Alan, 
Dominikanin, [w:] S. Orgelbranda Encyklopedia Powszechna, t. II, Warszawa 1898, s. 137; Bardziński Jan 
Alan, [w:] Encyklopedia Kościelna, wyd. M. Nowodworskiego, t. II, Warszawa 1873, s. 7; Bardziński Jan 
Alan, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna, t. III–IV, Warszawa 1904, s. 110; G. Korbut, Literatura polska 
od początków do wojny światowej, t. I: Od wieku X do końca XVII, Warszawa 1929, s. 505–506; Scriptores 
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bakałarzem (docentem) wspomnianego Studium  Pierwszym magistrem teo-
logii udekorowanym na tym Studium warszawskim był O  Rajmund Stoiński 
z Lublina133  Ponadto o  Drogoszewski zbudował w kościele św  Jacka nowy 
ołtarz P  Jezusa Ukrzyżowanego 

(ADK, Wa 91, s  35–39; Catalogus, s  185)134 

O. Alan Bardziński Praes[entatus]135 1705–1708

(ADK, Wa 91, s  39; Catalogus, s  40–43; J  Bazydło, Bardziński Jan Alan OP, 
[w:] EK, t  II (1976), kol  31)136 

O. Jan Damascen Lubieniecki137 magister (po raz drugi) 1708–1711

Nie dokończył swego przeorstwa warszawskiego, ponieważ w r  1711 podnie-
siony został do godności biskupa bakońskiego  Umarł po 5 latach i pochowany 
został w Warszawie pod kaplicą św  Dominika w kościele św  Jacka 

(ADK, Wa 91, s  39; Catalogus, s  409–410) 

O. Piotr Drogoszewski magister (po raz 3) 1711–1729

Podczas spełniania swego urzędu kazał wymurować chór organowy i ustawić 
nowe organy, sporządził nowy portal do kościoła, a w r  1717 rozpoczął budowę 
murowanej dzwonnicy i zakończył ją szczęśliwie138  Odnowił klasztor i dobu-
dował nową część z 15 celami mieszkalnymi  Studia swoje kończył w Hiszpanii, 
był dobrym profesorem teologii, a  jako przeor doskonałym kierownikiem 

Ordinis Praedicatorum, red. P. Coulon, A. Papillon, t. III, Paris 1934, s. 111; Bardziński Jan Alan (1657–1708), 
[w:] Piśmiennictwo staropolskie, opracował zespół pod kierownictwem R. Pollaka, t. I: A–M, Warszawa 
1964, s. 14–15 (tam dalsza literatura odnosząca się do jego przekładów); S. Barącz, Rys dziejów, t. II, 
s. 81–86.

133 Zob. szerzej BN BOZ, rkps 1190, k. 2 r.; odnośnie do postaci o. Stoińskiego zob. Catalogus, s. 664; 
J.A. Wadowski, dz. cyt., s. 225 i n., 323.

134 Zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 24, przyp. 88; M. Miławicki, 
W. Szymborski, dz. cyt., Katalog regensów studium generale oo. dominikanów w Krakowie w XVII wieku, 
nr XXXIV, s. 209–210; J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 189; S. Barącz, Rys dziejów, t. II, s. 144; M. Siejkowski, 
Świątnica Pańska, s. 316; ADK, S 12/67a R. Świętochowski, Słownik biograficzny OO. Dominikanów 
w Polsce, t. I, s. 185–188.

135 Prezentatem teologii został w 1698 r.; M. Siejkowski, Świątnica Pańska, s. 374; ADK, Kr 20, s. 338; ACPP, 
t. III, s. 33.

136 J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 189–191.
137 Łubieniecki.
138 M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 208; J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 190.
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kościoła i klasztoru  Wyczerpany pracą, wracając do klasztoru przeziębił się 
i mimo lekarskiej pomocy zmarł 22 marca 1729 r  Uroczysty pogrzeb z udzia-
łem licznego duchowieństwa i wiernych odbył się następnego dnia po Zwia-
stowaniu N  P  Marii (25 III)  Pochowany został we wspólnym grobie Braci 
w podziemiach kościoła św  Jacka 

(ADK, Wa 91, s  39–47; Catalogus, s  185) 

O. Albert [Wojciech] Ochabowicz magister139 1729–1732

Poprzednio był profesorem i Regensem Studium Generalnego Warszawskie-
go140  Jako przeor przeprowadził remont klasztoru  Kazał również wymalować 
obraz św  Jacka oraz portrety polskich biskupów dominikańskich 

(ADK, Wa 91, s  47–48; Catalogus, s  501–502)141 

O. Albert Funck Praes[entatus]142 1732–1735

Poprzednio był profesorem filozofii i teologii i przeorem w Łucku143  Jako 
przeor warszawski kazał gruntownie naprawić zniszczony dawny organ stojący 
przy ołtarzu św  Jacka 

(ADK, Wa 91, s  50; Catalogus, s  216)144 

O. Dyonizy Mozdzianowski magister145 1735–1736

(ADK, Wa 91, s  50; Catalogus, s  477–478) 

139 Prezentatura 1715 r., ACPP, t. III, s. 154, 181; BN BOZ, rkps 1190, k. 14 r; promocja magisterska 2 IX 
1723 r. na mocy decyzji generała zakonu z dnia 24 VII 1723 r. BN BOZ, rkps 1190, k. 5 r.

140 Obowiązki regensa w studium warszawskim pełnił od 1721 r., zob. ADK, Wa 4, s. 21, w studium wykładał 
w 1719 r., zob. tamże, s. 18.

141 R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, dodatek II, nr 61, s. 273; tenże, Ochabo-
wicz Wojciech, [w:] PSB, t. 23 (1978), s. 484–485; Ochabowicz Wojciech, [w:] Podręczna encyklope-
dia kościelna, t. XXIX–XXX, Warszawa 1913, s. 135; F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 114–115, 263–264; 
M. Siejkowski, Świątnica Pańska, s. 342; J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 191; S. Barącz, Rys dziejów, t. II,  
s. 213–214.

142 Prezentatura 26 XI 1723 r., BN BOZ, rkps 1190, k. 15 r.
143 Odnośnie do szkoły w Łucku zob. szerzej uwagi: R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne domini-

kanów, dodatek I: Wykaz szkół filozoficzno-teologicznych (wiek XVI–XVIII), nr 73, s. 242.
144 Zob. też F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 114.
145 Magisterium 27 VII 1728 r., zob. BN BOZ, rkps 1190, k. 5 v.; prezentatura 1721 r. ADK, Kr 20, s. 339.
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O. Apolinary Bielowicz 1736–1737

Nie skończył swego przeorstwa warszawskiego ponieważ został wybrany pro-
wincjałem Prowincji Polskiej w r  1737146 

(ADK, Wa 91, s  50)147 

O. Albert [Wojciech] Ochabowicz magister (po raz drugi) 1737–1740

(ADK, Wa 91, s  50; Catalogus, s  501–502)148 

O. Albert Funck magister149 (po raz drugi) 1740–1741

Za jego rządów o  Symforian Powiński150 wikariusz konwentu wstawił 4 duże 
okna w zimowym chórku zakonnym (przylegającym do prezbiterium)  Z po-
wodu ciągłej choroby o  Funck zrezygnował z przeorstwa warsz  w r  1741151 

(ADK, Wa 91, s  51; Catalogus, s  216) 

O. Felicjan Nowowiejski magister152 1742–1745

(ADK, Wa 91, s  51; Catalogus, s  499–500)153 

O. Albert [Wojciech] Ochabowicz magister (po raz trzeci) 1745–1746

Podczas Kapituły Prowincjalnej w Gdańsku w r  1746 poważnie zachorował 
i tamże umarł154 

(ADK, Wa 91, s  51; Catalogus, s  501–502) 

146 Zob. szerzej ACPP, t. III, s. 386; M. Siejkowski, Świątnica Pańska, s. 342.
147 Z. Baran, dz. cyt., s. 340, 344.
148 Zob. też F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 268. 
149 Zob. petycję o promocję magisterską w 1736 oraz 1737 r., ACPP, t. III, s. 368, 395; promocja magisterska 

23 II 1740 r. na mocy decyzji generała z dnia 7 XI 1739 r., BN BOZ, rkps 1190, k. 8 r; zob. też ACPP, t. III, 
s. 424.

150 Poniński.
151 F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 114.
152 Promocja magisterska 21 III 1732 r. na mocy decyzji generała zakonu z dnia 3 XI 1731 r., BN BOZ, 

rkps 1190, k. 6 r.
153 R. Świętochowski, Nowowiejski Felicjan (ok. 1689–1760), [w:] PSB, t. 23 (1978), s. 400–401; S. Brzozecki, 

Nowowiejski, Nowowieyski, Felicjan OP, [w:] EK, t. XIV (2010), kol. 82–83; B. Natoński, Nowowiejski (No-
wowieyski) Felicjan, [w:] SPTK, t. III (1982), s. 234–235; Nowowiejski Felicyan, [w:] Podręczna encyklopedia 
kościelna, t. XXIX–XXX, Warszawa 1913, s. 92; S. Barącz, Rys dziejów, t. II, s. 213; J. Bartoszewicz, dz. cyt., 
s. 191.

154 F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 115; J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 191; S. Barącz, Rys dziejów, t. II, s. 214.
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O. Tomasz Królikowski magister155 1747–1753

Za jego rządów w r  1750 spaliła się dzwonnica i stopiły się dzwony156  O  Króli-
kowski natychmiast wziął się do remontu dzwonnicy i zakupił 3 nowe dzwony, 
ale nie dokończył tego remontu, ponieważ na Kapitule w Bełzie w r  1753 
został wybrany prowincjałem Prowincji Polskiej157  W tym samym roku wziął 
udział w Kapitule Generalnej w Rzymie, skąd wróciwszy zmarł w Warszawie 
w r  1753158 

(ADK, Wa 91, s  51–52; Catalogus, s  375–376)159 

O. Damian Matuszewicz magister160 1753–1755

Był bardzo gorliwy, ale nie wiele mógł zrobić, ponieważ wracając z Łowicza 
do Warszawy w r  1755 zasłabł w Błoniach pod Warszawą w r  1755 i tknięty 
paraliżem zmarł tam  Ciało przewieziono do Warszawy i tam został pochowany 

(ADK, Wa 91, s  52; Catalogus, s  443–444)161 

O. Symforian Poniński magister162 1755–1760

(ADK, Wa 91, s  52; Catalogus, s  557)163 

155 Zob. petycję o promocję magisterską 1746 r., ACPP, t. III, s. 512; jako magister figuruje podczas obrad 
kapituły prowincjalnej w 1749 r., tamże, s. 540; zob. też petycję o promocję na prezentaturę, tamże, 
s. 434; jako prezentat figuruje podczas obrad kapituły w 1742 r. tamże, s. 460.

156 M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 208; R. Świętochowski, Królikowski Andrzej, imię zakonne Tomasz (1706–1760), 
prowincjał dominikanów, publicysta, [w:] PSB, t. 15 (1970), s. 381.

157 Kapituła Prowincjalna miała miejsce w konwencie bełskim w dniu 9 września 1752 r., zob. ACPP, t. III, 
s. 580–581.

158 Obrady Kapituły Generalnej, w której uczestniczył o. Królikowski miały miejsce w 1756 r., zob. szerzej 
ACG, s. 189.

159 R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, s. 218, 223, dodatek II nr 43, s. 268; R. Święto-
chowski, Królikowski Andrzej, s. 380–381; zob. też W. Murawiec, Królikowski Kazimierz, pseud. Puteanus, 
[w:] SPTK, t. II (1982), s. 440.

160 Magisterium 1746 r., ADK, Kr 20, s. 244; ACPP, t. III, s. 511; zob. też petycję o prezentaturę tamże,  
s. 435.

161 Z. Baran, dz. cyt., s. 340, 344; Matuszewicz Damian, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna, t. XXV–XXVI, 
Warszawa 1911, s. 367; S. Barącz, Rys dziejów, t. II, s. 202.

162 Petycja o prezentaturę 1743, 1746, ACPP, t. III, s. 478–479, 513; w 1749 r. figuruje wśród listy prezen-
tatów, tamże, s. 542; petycja o promocję magisterską 1749 r., tamże, s. 551; w 1752 r. figuruje wśród 
listy magistrów tamże, s. 582.

163 J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 191.
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O. Piotr Tysiarowicz magister164 1760–1763

Był bardzo gorliwym kaznodzieją  W czasie Jubileuszu Roku św  1751 wraz 
z innymi ojcami przez 6 miesięcy przeprowadzał misje dla mieszkańców War-
szawy i innych miejscowości165  Po zakończeniu przeorstwa warszawskiego 
umarł w następnym r  1764 i pochowany w Warszawie 

(ADK, Wa 91, s  52; Catalogus, s  702) 

O. Marcin Ruciński magister166 1763–1766

Za swego przeorstwa przeprowadził remont dzwonnicy i wewnątrz klasztoru167  
Dwa lata po zakończeniu przeorstwa warszawskiego w r  1768 na Kapitule 
Prowincjalnej w Lublinie wybrany został prowincjałem Prowincji Polskiej168  
W trzecim roku swego prowincjalatu podczas wizytacji klasztorów wpadł 
w ręce konfederatów barskich od których wiele ucierpiał  Otrzymawszy od nich 
zezwolenie na powrót do Warszawy, wybrał się w drogę przez Łowicz i So-
chaczew i zaledwie dojechał do folwarku Seroki pod Warszawą, zasłabł i za-
opatrzony SS  Sakramentami zmarł 8 lutego 1771 r  Uroczysty pogrzeb odbył 
się w Warszawie z udziałem biskupa Franciszka Ossolińskiego oraz licznego 
duchowieństwa i wiernych 

(ADK, Wa 91, s  53–54; Catalogus, s  587)169 

O. Dominik Borkowski L[ecto]r170 1766–1773

Poprzednio był profesorem teologii w klasztorze płockim i doskonałym ka-
znodzieją171  Jako przeor warszawski rządził klasztorem z wielką roztropnością 

164 Petycja o prezentaturę 1743, 1746, 1749, ACPP, t. III, s. 479, 515, 553; w 1752 r. figuruje wśród listy 
prezentatów tamże, s. 583; w 1752 r. zwrócono się z petycja o promocję magisterską, tamże, s. 590; 
w 1756 r. figuruje wśród listy magistrów, tamże, s. 620.

165 J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 191–192.
166 Petycja o prezentaturę 1743 r., ACPP, t. III, s. 478; w 1749 figuruje wśród listy prezentatów, tamże, s. 542; 

w 1752 r. zwrócono się z petycją o promocję magisterską, tamże, s. 590–591; w 1756 r. figuruje wśród 
listy magistrów, tamże, s. 620.

167 M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 208–209.
168 ACPP, t. III, s. 829.
169 S. Barącz, Rys dziejów, t. II, s. 240; J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 192–193.
170 1756 r., ACPP, t. III, s. 634; petycja o prezentaturę 1759, 1762, 1765, 1768, tamże, s. 716, 768, 803, 847; 

w 1771 r. figuruje na liście prezentatów, tamże, s. 870.
171 Odnośnie do funkcjonowania szkoły w konwencie płockim zob. szerzej R. Świętochowski, Szkolnictwo 

teologiczne dominikanów, dodatek I, nr 93, s. 245.
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i umiarem  W r  1769 otrzymał tytuł Praesentata św  teologii (docenta)172  
Tytuł ten otrzymał z rąk Nuncjusza papieża Klemensa XIV Angelo de Durini  
W r  1775 otrzymał doktorat173  W r  1778 na Kapitule Prowincjalnej w Łucku 
wybrany został prowincjałem Prowincji Polskiej174 

(ADK, Wa 91, s  55)175 

O. Mateusz Wolski magister176 1773–1781

Przez 8 lat rządził klasztorem  Zmarł w Warszawie w r  1809 
(ADK, Wa 91, s  59) 

O. Jordan Czyszkowski magister177 1781–1787

Kazał naprawić względnie zupełnie przerobić obydwa organy, następnie tak 
kościół jak i klasztor odnowił zewnątrz i wewnątrz przy pomocy murarzy 
włoskich178  W r  1787 wybrany został prowincjałem Prowincji Polskiej179 

(ADK, Wa 91, s  59) 

O. Dominik Borkowski magister180 1787–1791 (po raz drugi)

W r  1791 dobrowolnie zrezygnował z przeorstwa 
(ADK, Wa 91, s  60) 

172 Zob. szerzej ACPP, t. III, s. 847, 870.
173 Zob. szerzej tamże, s. 921, 954.
174 ACPP, t. III, s. 953.
175 J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 193.
176 Petycja o prezentaturę 1762, 1765 r., ACPP, t. III, s. 767, 802; w 1765 r. znajduje się na liście prezentatów 

polskiej prowincji, tamże, s. 831; w 1768 r. znajduje się na liście magistrów, tamże, s. 869.
177 Zob. petycję o prezentaturę z 1771, 1774 r. ACPP, t. III, s. 883, 924; w 1778 r. figuruje w wykazie magistrów 

prowincji, tamże, s. 954; zob. też Supplementum ex registris actorum regiminis rev.morum magistrorum 
generalium et procuratorum generalium O.P. (a. 1700–1800), ed. R.F. Madura, [w:] ACPP, t. III, s. 555.

178 M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 209.
179 ACPP, t. III, s. 1033; Supplementum ex registris actorum regiminis rev.morum magistrorum generalium 

et procuratorum generalium O.P., s. 574.
180 Zob. petycję o promocję magisterską z 1771 r., ACPP, t. III, s. 879; zob. też tamże, s. 904; jako prezentat 

figuruje w wykazie prowincji polskiej z 1774 r., tamże, s. 910; w 1774 r. ponowiono petycję o promocję 
magisterską, tamże, s. 921; zob. też tamże, s. 948; zob. też zgodę na promocję magisterską z dnia 22 VII 
1775 r. Supplementum ex registris actorum regiminis rev.morum magistrorum generalium et procurato-
rum generalium O.P., s. 550–551; por. tamże, s. 557; podczas obrad kapituły w 1778 r. wybrany został 
prowincjałem, figuruje wówczas jako magister, ACPP, t. III, s. 953–954.
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O. Jordan Czyszkowski magister (po raz drugi) 1791–1792

Po ukończeniu swego prowincjalatu, przyjął wybór na przeora warszawskie-
go181, ale w połowie w r  1792 zrezygnował 

(ADK, Wa 91, s  60) 

O. Urban Kunkiewicz Praes[entatus]182 1792–1798183

Z powodu 3 rozbioru Polski, kiedy to Warszawa dostała się Prusom, klasztor 
warszawski stracił wszystkie swoje dobra  Seroki i Granica dostały się królowi 
pruskiemu, który kazał zapłacić klasztorowi warszawskiemu 2054 flor  i 6 gro-
szy jako rekompensatę, natomiast cesarz austriacki Józef II zabrał wszystkie 
dobra leżące za Wisłą i nie dał ani grosza184 

(ADK, Wa 91, s  60; Catalogus, s  386) 

O. Karol Weinreich 1798–1801

(ADK, Wa 91, s  60; Catalogus, s  725) 

O. Dominik Przewłocki magister185 1801–1807

(ADK, Wa 91, s  60; Catalogus, s  567)186 

O. Damian Dzieszkowski Praes[entatus]187 1807–1815

W r  1815 na Kapitule w Warszawie wybrany został prowincjałem Prowincji 
Polskiej188  Jako przeor warszawski kupił od oo  Bernardynów z Pragi ołtarz 

181 Zob. Supplementum ex registris actorum regiminis rev.morum magistrorum generalium et procuratorum 
generalium O.P., s. 581.

182 Zob. petycję o prezentaturę z 1778, 1781 r., ACPP, t. III, s. 970, 1008; zob. zgodę generała na prezentaturę 
z dnia 5 IX 1789 r. Supplementum ex registris actorum regiminis rev.morum magistrorum generalium 
et procuratorum generalium O.P., s. 578; odnośnie do magisterium 30 XII 1796 r. zob. tamże, s. 590; 
zob. też wykaz magistrów w prowincji z 1801 r., ACPP, t. IV, s. 1.

183 Zob. też Supplementum ex registris actorum regiminis rev.morum magistrorum generalium et procura-
torum generalium O.P., s. 586, 592–593.

184 Zob. też J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 196.
185 Odnośnie do bakalaureatu 1796 r. zob. Supplementum ex registris actorum regiminis rev.morum ma-

gistrorum generalium et procuratorum generalium O.P., s. 589; zob. zgodę na promocję magisterską 
z dnia 19 I 1799 r., tamże, s. 593.

186 J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 197.
187 Jako bakałarz występuje w 1804 r., zob. szerzej ADK, Pp 40, k. 7 v; zob. petycję o prezentaturę z 28 IV 

1806 r., tamże, k. 12 r.
188 ACPP, t. IV, s. 54–55.
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za 2000 flor  i ustawił go na miejscu dawnego ołtarza zniszczonego przez robaki  
Odnowił również stalle chórowe w prezbiterium i sprawił nowe Tabernakulum, 
wzbogacił zakrystię nowymi aparatami kościelnemi, oraz polecił firmie Bauer 
gruntowną naprawę organu189 

(ADK, Wa 91, s  60–61; Catalogus, s  191)190 

O. Dominik Przewłocki magister 1815–1821

Za swego przeorstwa odnowił dzwonnicę oraz pokrył kościół nową dachówkę191 
(ADK, Wa 91, s  62; Catalogus, s  567) 

O. Damian Dzieszkowski magister 1821–1830

Przeprowadził duży remont klasztoru, zakupił nowe dzwony, większy św  Do-
minika, mniejszy św  Michała192 

(ADK, Wa 91, s  62; Catalogus, s  191) 

O. Tomasz Dąbrowski Praes[entatus]193 1830–1833

(ADK, Wa 91, s  62; Catalogus, s  170; ADK, Pp 40, k  54 v) 

O. Jan Damascen Szymborski magister194 1833–1839

Przeprowadził częściowy remont klasztoru195  W r  1840 zamianowany został 
prowincjałem Prowincji Polskiej196 

(ADK, Wa 91, s  62–63; Catalogus, s  687; ADK, Pp 40, k  59 r)197 

189 J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 199.
190 R. Świętochowski, Dzieszkowski Damian OP, [w:] EK, t. IV (1983), kol. 603; tenże, Dzieszkowski Jakub 

Damian (1770–1847), [w:] Polscy kanoniści (wiek XIX i XX), cz. I: A–K, oprac. J.R. Bar, Warszawa 1981, 
s. 110–112; tenże, Dzieszkowski Damian (1770–1847), [w:] PSB, t. 6 (1948), s. 166–167; tenże, Szkolnictwo 
teologiczne dominikanów, s. 253; J. Zbudniewek, Dzieszkowski Damian Jakub (1770–1847), [w:] SPTK, 
t. I (1981), s. 440–441; S. Barącz, Rys dziejów, t. II, s. 144; J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 198–201.

191 M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 209.
192 Tamże, s. 210; J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 199.
193 Zob. szerzej ACPP, t. IV, s. 66, 80; por. petycje o promocje magisterską, tamże, s. 92, 104; figuruje 

na liście magistrów w 1839 r., tamże, s. 114, 115, 121.
194 Zob. petycję o promocję magisterską z 1827 r., ACPP, t. IV, s. 65.
195 M.W. Urbanowski, dz. cyt., s. 210.
196 Zob. szerzej akta kapituły prowincjalnej odbytej w Warszawie 28 VIII 1839 r., ACPP, t. IV, s. 121–122.
197 Zob. też ADK, Pp 40, k. 65 r; J.A. Wadowski, dz. cyt., s. 331.
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O. Tomasz Dąbrowski magister (po raz drugi) 1839–1842

(ADK, Wa 91, s  63; ADK, Pp 40, k  71 r) 

O. Tomasz Dąbrowski magister 1842–1845

Z polecenia Generała Zakonu mianowany został wikariuszem konwentu (Vi-
carius Capi [sic]198), na 3 lata, a w r  1845 wybrany Przeorem 1845–1848199 

(ADK, Pp 40, k  77 r) 

O. Jan Damascen Szymborski zamianowany przeorem 23 XI 1848–1851

(ADK, Pp 40, k  86 r) 

O. Felicjan Konarzewski Praes[entatus]200 1851–1854; 1855–1858

(ADK, Pp 40, k  95 r) 
W roku 1854 dnia 16 XII mianowany został wikariuszem konwentu w dniu 

21 lutego 1855 r  wybrany przeorem za dyspensą201 
(ADK, Pp 40, k  102 r)202 

O. Roch Ratuszny Praes[entatus]203 1858–1860; 1860–1863204

(ADK, Pp 40, k  110 r) 

O. Bonifacy Wołyniec Praes[entatus]205 1863–1864

(ADK, Pp 40, k 116 r)206 

198 (…) Vicarius in Capite in Con’ Varsav’ ad triennium (…) ADK, Pp 40, k. 77 r.
199 ADK, Pp 40, k. 81 v.
200 Jako prezentat występuje w 1851 r., ADK, Pp 40, k. 95 r; zob. petycję o promocję magisterską 1855 r., 

ACPP, t. IV, s. 147.
201 Dyspensa dotyczyła wyboru na kolejną kadencję trzyletnią.
202 Konarzewski Felicyan, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna, t. XXI–XXII, Warszawa 1910, s. 232.
203 Zob. petycję o promocję magisterską 1857 i 1860 r.; ACPP, t. IV, s. 148, 160; zob. kolejną petycję z 1861 r., 

ADK, Pp 40, k. 111 r; jako prezentat figuruje 11 IX 1860 ADK, Pp 40, k. 110 r.
204 Dnia 10 września 1860 r., kiedy upłynął czas sprawowania urzędu przeora konwentu warszawskiego, 

został ponownie wybrany, ADK, Pp 40, k. 110 r.
205 Petycją o prezentaturę w 1860 r., ACPP, t. IV, s. 164; zob. też petycję o promocję magisterską, ADK, Pp 40, 

k. 111 v; jako prezentat figuruje 15 IX 1863 r., tamże, k. 116 r; odnośnie do magisterium zob. tamże, k. 116 v.
206 W 1859 powrócił do Warszawy i tu był przeorem konwentu do r. 1864, tj. do kasaty klasztorów, Wołyniec 

Bonifacy, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna, t. W–X–Y–Z–Ż–Ź, Warszawa 1916, s. 14; zob. też zapisy 
z dnia: 15 IX: Fr. Rochus Ratuszny post Expiratio prioratus secundi trienni in Conv. Varsaviensi institutus 
est Vicarius ad futu. Electio prioris; 17 IX: Bonifacius Wołyniec per Electionem Patrum factus et confirmatus 
est Prior Convent. Stud. Grlis. Varsaviensis, ADK, Pp 40, k. 11 r.



Pierwsze moderatorium 
warszawskiego studium generalnego

Dzieje szkolnictwa zakonnego stanowią istotny nurt badań w ramach 
historii nauki  W odniesieniu do zakonu braci kaznodziejów dysponujemy 
istotnymi i wyczerpującymi pracami, które omawiają początkowe dzieje stu-
dium generalnego w Krakowie  Jego geneza i próba ustalenia choćby wstępnej 
daty, kiedy mogło zacząć funkcjonować, jest kwestią kluczową dla pełniejszego 
rozpoznania historii intelektualnej zakonu braci kaznodziejów1  Znaczniej 
mniej uwagi poświęcono dziejom szkolnictwa dominikańskiego w epoce no-
wożytnej w polskiej prowincji2  Trend ten jest także widoczny w odniesieniu 

1 Zagadnienie genezy studium generalnego w Krakowie nieustannie przykuwa uwagę badaczy; 
z nowszej literatury zob. szerzej M. Zdanek, Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu, 
Warszawa 2005; K. Kaczmarek, Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza, Poznań 
2005; tenże, Wokół historiograficznych sporów o początki dominikańskiego studium generalnego 
w Krakowie, PT, 16 (2010), s. 13–24; J. Turek, Regens krakowski Jan z soboru pizańskiego w świetle 
dwóch traktatów Jana Falkenberga, PT, 16 (2010), s. 43–57; A. Zajchowska, Czy w dominikańskim 
studium generale w Krakowie urządzano otrzęsiny? Collatio de beanis w rękopisie LXV6 z Archiwum 
Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, PT, 16 (2010), s. 59–75; T. Gałuszka, W przededniu po-
wstania studium generale. Nowe badania nad czternastowiecznym zachowanym księgozbiorem do-
minikanów krakowskich, PT, 16 (2010), s. 25–42; tenże, Szkolnictwo konwentualne i partykularne 
w strukturach polskiej prowincji dominikanów XIV stulecia. Nowe ujęcie w świetle nowych źródeł, RH, 
78 (2012), s. 191–211; tenże, Studium generalne dominikanów polskich w XIV wieku?, FHCr, 20 (2014),  
s. 35–65.

2 Zob. erudycyjne uwagi Jerzego Kłoczowskiego, Kształcenie w polskiej prowincji dominikańskiej 
w początkach XVI wieku, [w:] Polska prowincja dominikańska w średniowieczu i Rzeczypospolitej oboj-
ga (wielu) narodów, red. J. Kołoczowski, (Studia nad historią dominikanów w Polsce, 5) Poznań 
2008, s. 279–293; J.A. Wadowski, Kościoły lubelskie na podstawie źródeł archiwalnych, Kraków 1907, 
s. 283–293; S. Jaroszewski, Dominikańscy przeorzy konwentu św. Stanisława B. M. w Lublinie 1582–1660, 
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do badań zachodnioeuropejskich, badacze w większości koncentrują swoją 
uwagę na średniowiecznych dziejach zakonu, epoka nowożytna nie cieszy 
się tak dużym zainteresowaniem3  Próżno szukać edycji źródeł związanych 

Lublin 2001, s. 113–121; T. Stolarczyk, Szkoły dominikańskie w Łęczycy w XIII–XVI wieku, [w:] Ludzie 
i książki: studia i szkice bibliologiczno-bibliograficzne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Hannie 
Tadusiewicz, red. E. Andrysiak, Łódź 2011, s. 413–424. Zagadnienie kształcenia w prowincji ruskiej 
w epoce nowożytnej sygnalizuje W. Koszewierski, Dominikanie klasztorów ruskich: połowa XV–XVI wiek, 
Lublin 2006, passim. Kształcenie zakonników w kontracie pruskiej omawia R. Kubicki, Środowisko 
dominikanów kontraty pruskiej od XIII do połowy XVI wieku, Gdańsk 2007, passim. Źródła obrazujące 
dominikański system oświaty wstępnie charakteryzuje R. Świętochowski, Źródła do dziejów nowo-
żytnych zakonu kaznodziejskiego w Polsce, STN KUL, 19 (1972), s. 89–90. Sporo uwagi poświęcono 
historii pełnienia przez dominikanów obowiązków nauczycieli w szkołach świeckich na Litwie, zob. 
A. Wróblewski, Personel nauczycielski szkół dominikańskich prowincji litewskiej na przełomie XVIII i XIX 
wieku, PT, 1 (1984), s. 335–366; tenże, Nauczanie w średnich szkołach dominikańskich na Litwie na prze-
łomie XVIII i XIX wieku, PT, 3 (1987), s. 343–371; I. Pietrzkiewicz, Rękopiśmienna spuścizna Faustyna 
Ciecierskiego jako źródło do dziejów kultury intelektualnej dominikanów prowincji litewskiej początku 
XIX wieku, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam 
Pertinentia”, 11 (2013), s. 110–111; J. Brodniewicz, „Byłbym najniespokojniejszym, gdybym ufności 
nie pokładał w nieprzebranej Najwyższej Opatrzności” – rekonstrukcja biografii Faustyna Ciecierskiego, 
[w:] Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej, red. A. Markiewicz, M. Miławicki, Kraków 
2009 (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, 5) , s. 528–531. Zob. 
też uwagi M. Miławicki, Dominikanie na kresach wschodniej Rzeczypospolitej Obojga Narodów (teren 
dzisiejszej Białorusi), FHCr, 20 (2014), s. 97–98, 116–118, 121–122 (tam dalsza literatura). Warto 
nadmienić, że ostatnio syntetycznie starania „śląskich dominikanów” o założenie studium generale 
we Wrocławiu podsumował J. Zouhar, The Relationship between Silesian Convents and the Bohemian 
Dominican Province in the Early Modern Period, [w:] Historia, kultura i sztuka dominikanów na Śląsku 
1226–2013. W trzechsetlecie beatyfikacji bł. Czesława, red. D. Galewski, W. Kucharski, M.L. Wójcik, 
Wrocław 2015, s. 112–113.

3 Spośród prac omawiających zagadnienia kształcenia braci kaznodziejów w epoce nowożytnej na-
leży wspomnieć o erudycyjnych studiach poświęconych związkom dominikanów z uniwersytetem 
w Bolonii pióra A. D’Amato, I Domenicani e l’Università di Bologna, Bologna 1988; tenże, I Domenicani 
a Bologna, t. I: 1218–1600, t. II: 1600–1987, Bologna 1988; dokładnie przebane zostały także dzieje 
dominikanów studiujących w lipskiej wszechnicy oraz dzieje szkoły w Kolonii, zob. G. M. Löhr, Die 
Dominikaner an der Leipziger Universität, Leipzig 1934; tenże, Die theologischen Disputationen und 
Promotionen an der Universität Köln im ausgehenden 15. Jahrhundert nach den Angaben des P. Servatius 
Fanckel OP, Leipzig 1926; tenże, Die Kölner Dominikanerschule vom 14 bis zum 16. Jahrhundert, Köln 
1948; spośród prac omawiających studia w innych ośrodkach należy wspomnieć o: L’Università San 
Tommaso in Roma, Roma 1966, s. 9–12; I. Taurisano, Note Storiche sul „Collegium D. Thomae de Urbe” 
e gli studi domenicani in Roma, „Analecta Ordinis Praedicatorum. Andreae Card. Frühwirth humerum 
honoris”, 33 (1925), nr 4, s. 162–177; H. Barth, Aus dem Alltag des Augsburger Generalstudiums 1746–1794, 
[w:] Thomas von Aquino Interpretation und Rezeption. Studien und Texte, hrsg W. P. Eckert, Mainz 1974, 
s. 728–778; C. Longo, Fr Juan Solando OP (1505 ca–1580) e la fondazione del „Collegium S. Thomae 
de Urbe” 1577, [w:] La Formazione integrale domenicana al servizio della Chiesa e della società. Atti del 
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z dziejami kształcenia braci kaznodziejów  Wyjątkiem jest doskonałe wydanie 
Stjepana Krasicia księgi studium generalnego, obejmującej lata 1684–1790, 
funkcjonującego w mieście Zadar4 

Dominikańskie studia zakonne funkcjonujące w polskiej prowincji w XVII 
i XVIII w  ciągle czekają na monograficzne opracowanie5  Jedynie studium 
generalne w Krakowie posiada wstępne ustalenia odnoszące się do regen-
sów sprawujących swój urząd w wieku XVII6  Drugie studium generalne dla 
prowincji polskiej założone w roku 1700 nie zostało jak dotąd wyczerpująco 

Congresso internazionale Pontificia Università S. Tommaso Roma, 23–24 novembre 1994, ed. R. Christian, 
Roma 1996, s. 156–179; A.G. Traver, Secular and Mendicant masters of the Faculty of Theology at the 
University of Paris, 1505–1523, „The Sixteenth Century Journal”, 26 (1995), nr 1, s. 137–155. Kwestie 
związane z funkcjonowaniem studium poruszane były także na marginesie przedstawiania historii 
poszczególnych klasztorów zob. przykładowo: T. Rensing, Das Dortmunder Dominikanerkloster 
(1309–1816), Münster 1936, s. 65–68. Przegląd literatury omawiającej zagraniczne studia domini-
kanów zawarto w pracy: W. Szymborski, Źródła do historii dominikańskiego studium generale w Kra-
kowie w epoce nowożytnej. Stan badań i perspektywy badawcze, FHCr, 18 (2012), s. 197–198, przyp. 
16–18; A.G. Traver, Secular and Mendicant masters of the Faculty of Theology at the University of Paris, 
1505–1523, „The Sixteenth Century Journal”, 26 (1995), nr 1, s. 137–155; M. Wylęgała, Los Dominicos 
Polacos, estudiantes en Espaňa en los siglos XVI–XVIII: El caso de Salamanca, [w:] From Ireland to Poland. 
Northern Europe, Spain and the Early Modern World, ed. E. García Hernán, R. Skowron, Valencia 2015, 
s. 73–83.

4 Liber almi studii generalis S. Dominici Iadrae (1684–1790). Material for the History of Higher Education 
in Croatia, ed. S. Krasić, Zadar 2008; zob. też uwagi dotyczące kształcenia zakonników S. Krasić, Con-
gregatio Ragusina Ord. Praed. (1487–1550), Roma 1972, s. 118–123.

5 Zagadnienie kształcenia zakonników w XVII i XVIII wieku omawia: J. Flaga, Formacja i kształcenie 
duchowieństwa zakonnego w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Lublin 1998; tenże, Ankieta zakonna 
nuncjusza G. Garampiego z lat 1773–74 jako podstawa źródłowa do badań nad studiami zakonnymi i ich 
organizacją, RTK, 36 (1989), z. 4, s. 35–44; tenże, Formacja kandydatów do zakonów w XVII i XVIII wieku, 
RHum., 38 (1990), z. 2, s. 79–117; tenże, Z problematyki formacji intelektualnej kandydatów do zakonów 
w XVIII wieku. Organizacja i funkcjonowanie studiów retoryki, ZN KUL, 35 (1992), nr 1–2, s. 63–84; tenże, 
Z problematyki funkcjonowania studiów zakonnych w XVII i XVIII wieku, RHum, 39–40 (1991–1992), z. 2, 
s. 81–96; tenże, Organizacja zakonnych studiów filozoficzno-teologicznych w XVII i XVIII wieku, RHum., 
42 (1994), z. 2, s. 97–122; tenże, Sposób powoływania lektorów w studiach zakonnych w XVII i XVIII wieku 
oraz przysługujące im przywileje, RTeol, 42 (1995), z. 4, s. 43–63; tenże, Uczoność zakonów w II połowie 
XVIII wieku, [w:] Christianitas et cultura Europae. Księga jubileuszowa profesora Jerzego Kłoczowskiego, 
cz. 1, red. H. Gapski, Lublin 1998, s. 265–271; tenże, Z problematyki szkolnictwa publicznego zakonów 
w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku, RHum, 48 (2000), z. 2, s. 133–144. Zob. też uwagi 
H. Gapskiego, Rekrutacja do zakonów męskich w Polsce w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku 
na przykładzie krakowskiego ośrodka zakonnego, Lublin 1987.

6 Zob. W. Szymborski, Źródła do historii, s. 193–211. 
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omówione7  Skrótowo scharakteryzował je jedynie o  Robert Świętochowski, 
opisując dzieje szkolnictwa teologicznego dominikanów8 

Jednym z kluczowych zagadnień dla poznania przeszłości dominikańskiego 
systemu oświaty jest próba ukazania dziejów, dorobku, karier oraz formacji 
intelektualnej osób odpowiedzialnych za zarządzanie studium  Należy pod-
kreślić znaczenie tych badań dla szerszego poznania przeszłości, roli i znacze-
nia zakonu braci kaznodziejów w epoce nowożytnej9  Konieczność podjęcia 
kompleksowych prac badawczych nad składem personalnym klasztorów do-
minikańskich wielokrotnie postulował Krzysztof Kaczmarek, podkreślając, że: 

„jednym z pilniejszych projektów badawczych, jaki należałoby podjąć w od-
niesieniu do klasztorów należących do średniowiecznych prowincji polskich 
dominikanów, są kompleksowe studia nad składem osobowym klasztorów, 
społecznym i terytorialnym pochodzeniem nowicjuszy oraz skalą i kierunkami 
wymiany profesów pomiędzy konwentami”10  Trzeba podkreślić, że badania 
składów osobowych konwentów braci kaznodziejów w epoce nowożytnej 
są bardzo słabo zaawansowane11 

   7 Autor przygotowuje rozprawę poświęconą analizie studium generalnego w Warszawie. 
   8 R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, red. M. Re-

chowicz, t. II: Od odrodzenia do oświecenia, cz. 2: Teologia neoscholastyczna i jej rozwój w akademiach 
i szkołach zakonnych, Lublin 1975, dodatek I, nr 132, s. 252–253; zob. też wzmiankę w: F. Nowowiejski, 
Phaenix decoris et ornamenti Provinciae Poloniae, S. Ordinis Praedicatorum D. Hyacinthus Odrovansius 
Redivivus, Posnaniae 1752, s. 271–272.

   9 Odnośnie do średniowiecza zob. przykładowo studium opisujące klasztor wrocławski K. Kaczmarek, 
Konwent dominikanów wrocławskich w późnym średniowieczu, Poznań–Wrocław 2008.

10 K. Kaczmarek, „Obce” duchowieństwo w klasztorze Dominikanów we Wrocławiu w końcu XV i pierwszych 
latach XVI w., [w:] Klasztor w Kościele średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-

-Lenartowicz, Warszawa–Wrocław–Opole 2010, s. 429.
11 Zob. przykładowo uwagi dotyczące profesów konwentu krakowskiego autorstwa H. Gapskiego, Profesi 

dominikańscy konwentu krakowskiego w latach 1509–1650 (na podstawie księgi profesji), [w:] Studia nad 
historią dominikanów w Polsce 1222–1972, red. J. Kłoczowski, t. I, Warszawa 1975, s. 647–686; tenże, 
Rekrutacja do zakonów męskich w Polsce w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku na przykładzie 
krakowskiego ośrodka zakonnego, Lublin 1987; tenże, Klasztory krakowskie w końcu XVI i w pierwszej 
połowie XVII w. Analiza przestrzenna środowisk zakonnych, Lublin 1993. Zob. też prace wzmiankujące 
obecność dominikanów w księgach święceń: J. Szczepaniak, Dominikanie w XVII-wiecznych kra-
kowskich wykazach święceń, [w:] Historicus Polonus–Hugarus. Księga pamiątkowa ofiarowana Ojcu 
Józefowi Puciłowskiemu OP w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. T. Gałuszka, P. Attila, M. Miławicki, 
B. Zágorhidi Czigány, Kraków 2010, s. 591–639; S. Olczak, Dominikanie w poznańskich księgach święceń 
z lat 1588–1619, RHum, 34 (1986), z. 2, s. 381–385; K. Kaczmarek, Dominikanie krakowscy w księgach 
święceń biskupów poznańskich, FHCr, 19 (2013), s. 59–72.
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Na czele studium generalnego stało tzw  moderatorium12  Jak pisał o  Ro-
bert Świętochowski, instytucja ta: „stanowiła zarząd albo oznaczała ciało 
profesorskie generalnego studium  Nazwa upowszechniła się tak za granicą, 
jak i w Polsce w ostatnim dziesiątku XVI w  Początkowo do kolegium mode-
ratorów należały 3 osoby: regens, bakałarz studium i magister studentium  
Komisarz Jan Spina w 1634 r  dołączył do ich liczby jeszcze przeora i lektora 
pierwszego”13 

W przeciwieństwie do studium generalnego w Krakowie data rozpoczęcia 
funkcjonowania ośrodka akademickiego w Warszawie jest dobrze znana i udo-
kumentowana14  O początkach studium Julian Bartoszewicz pisał następująco: 

„Za czasów saskich trzy znakomitości klasztoru wzbijają się ponad tłumy, Jan 
Damascen Łubienicki, Alan Bardziński i Piotr Drogoszewski, wszyscy jeden 
po drugim przeorowie  Łubieniecki z Drogoszewskim obydwaj doktorowie, 
wyrobili u jenerała w Rzymie, że mimo silnej przeszkody ojców krakowskich, 
studium warszawskie formale podniesiono na generale i w przywilejach z kra-
kowskim zrównano”15 

Podstawowym źródłem do dziejów warszawskiej wszechnicy jest Liber 
studii zawierający wykazy zarówno mistrzów nauczających, jak i studentów 
uczestniczących w wykładach  Nierzadko pisarz zakonny, wymieniając schola-
rów, dodawał informację z jakiego konwentu przybyli do Warszawy  Szczęśliwie 
zachowała się także księga promocji w warszawskim studium16  O początkach 
studium generale w Liber studii czytamy:

12 Dalszych pogłębionych badań wymagają studia nad ustawodawstwem zakonnym regulujące zakres 
obowiązków osób wchodzących w skład moderatorium. Dysponujemy jedynie ustaleniami odnoszą-
cymi się do zakresu kompetencji regensów: zob. szerzej M. Zdanek, Regensi dominikańskiego studium 
generalnego w Krakowie do 1596 r., PT, 16 (2010), s. 77–124; W. Szymborski, M. Miławicki, „Vir sapientiae 
et morum probitate clarus”. Regensi studium generalnego polskiej prowincji dominikanów w XVII w., PT, 
16 (2010), s. 125–225.

13 R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, s. 214.
14 Zob. szerzej ACPP, t. III, s. 31. Zob. też BK PAN, rkps 93, W. Teleżyński, De rebus gestis provinciae Poloniae 

Sancti Hyacinthi ordinis Praedicatorum, rok 1700 pkt 941, k. 257 r.; ADK, Wa 91, s. 37.
15 J. Bartoszewicz, Kościoły warszawskie i ich wizerunki opisane pod względem historycznym, Warszawa 

1855, s. 189. Zob. też F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 271–272. Odnośnie do postaci Jana Damascena Łu-
bienieckiego zob. szerzej W. Szymborski, Z Przybyszewa w świat, czyli uwagi o życiu Jana Damascena 
Łubienieckiego, PT, 20 (2014), s. 239–260.

16 BN BOZ, rkps 1190; zob. też T. Makowski, Rękopisy dominikańskie w zbiorach Biblioteki Narodowej, 
PT, 9 (2003), s. 180. Za udostępnienie skanów rękopisu ze zbiorów Biblioteki Narodowej serdecznie 
dziękuję o. Markowi Miławickiemu OP. 
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Anno D[omi]ni 1700 Erectum et introductum est Studium Generale Die Vigesima 
nona novembris  (Ut fufius in libro Promotionum notatum inveniri potest) 
Sub Felici Regimine R[evere]n[d]i P  M  Generalis Fr  Antoni Cloche
Sub Prouincialatu Rmi P  M  Fr  Vincentii Kulesza
Sub Prioratu R  P  M  Fr  Petri Drogoszewski
Moderatores
Rnd’[us] Adm Pater Fr  Albertus Siekielewicz Sac  Th  P[re]sentat’[us] et actualis 
Regens Conv  Posnaniensis fil[ius] 
Rnd’[us] Adm Pater Fr  Alan’[us] Bardzinski S  Th  P[re]sentat’[us] et Ordinari’[us] 
Baccalaureus Conv Varsaviensis
Rnd’[us] Pr Fr  Alan’[us] Sosziinski S  Th  Lector et actualis Magister Studentium 
Conv Varsaviensis
Rnd’[us] Pater Fr  Innocenti’[us] Golankowicz Sac  Th  lr et primari’[us] Phil[osophi]
ae Profefsor Conv  Varsaviensis
Rd’[us] Pr Fr Ambrosi’[us] Kozielski S  Th  Lr et 2dari’[us] Phil[osophi]ae Profefsor 
Conventus Luceonensis17 

W skład moderatorium prócz wykładowców z racji pełnionej funkcji wcho-
dził także każdorazowo przeor klasztoru  Spośród wymienionych wyżej wykła-
dowców jedynie postać Alana Bardzińskiego i przeora Piotra Drogoszewskiego 
doczekała się wzmianek w literaturze oraz haseł w encyklopediach i słownikach 
biograficznych18  Najwięcej uwagi badacze poświęcili zaangażowaniu trans-
latorskiemu Bardzińskiego oraz jego troski o oczyszczenie języka polskiego 
z wszelkich makaronizmów 

Osobą, która z racji sprawowanego urzędu wchodziła w skład moderato-
rium studium, był przeor konwentu  Obowiązki te pełnił były regens studium 
krakowskiego – Piotr Drogoszewski, który z racji swych dokonań nazywany 

17 ADK, Wa 4, s. 1.
18 Przy charakteryzowaniu sylwetek członków moderatorium niezwykle przydatna była monumentalna 

Kartoteka biograficzna dominikanów polskich przechowywana w zbiorach Archiwum Polskiej Prowincji 
Dominikanów w Krakowie. Zob. szerzej hasło Bardziński Alanus, ADK, Kartoteka biograficzna dominikanów 
polskich, litera B, karta 136 i n.; ADK, S 12/67a, R. Świętochowski, Słownik biograficzny OO. Dominikanów 
w Polsce, t. I: A–G, Kraków 1978, mps, s. 69–72; I.L. Rychter, Wiadomość o życiu i pracach naukowych X. Jana 
Alana Bardzińskiego, [w:] Popis publiczny uczniów szkoły wydziałowey XX Dominikanów Warszawskich, 
który się będzie odbywał w dniu 25 i 26 lipca 1827, Warszawa 1827, s. 5–33.
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był filozofem zakonu19  Przyszły członek pierwszego moderatorium studium 
warszawskiego urodził się w 1652 r , a profesję zakonną przyjął w konwencie 
warszawskim 15 kwietnia 1674 r 20 Warto zaznaczyć, że w latach 1699–1729 
sprawował urząd przeora warszawskiego  Dał się poznać jako doskonały ad-
ministrator i dobry gospodarz  W tym czasie konwent warszawski wzbogacił 
się o nowe organy oraz liczne paramenty liturgiczne21  O wyjątkowych zdol-
nościach intelektualnych o  Drogoszewskiego świadczy fakt odbycia studiów 
zagranicznych (Hiszpania), sprawowania funkcji regensa studium krakowskie-
go, jak również to, że powierzono mu odpowiedzialne zadanie egzaminatora 
synodalnego oraz cenzora ksiąg duchownych w diecezji poznańskiej22  Był 
także doskonałym wykładowcą teologii  W 1708 r  ukazała się drukiem w ję-
zyku polskim jedna z jego prac Tarcza wiary Chrystusowej, którą uzbrojony 
Polak, łatwo może potępić oręża lutrow osobliwie i kalwinów23  Zmarł 18 marca24 
1729 r  i został pochowany w konwencie warszawskim w kapitularzu  Mszę 
świętą pogrzebową sprawował Mikołaj Wodziński, były prowincjał i przeor 
augustianów, przyjaciel Drogoszewskiego  Natomiast kazanie żałobne wygłosił 
o  Ludwik Miske, franciszkanin25 

Wedle postanowień kapituły bolońskiej z 1615 r  wprowadzono rozróż-
nienie na bakałarzy wykładowców zwanych ordynarii od znajdujących się, 
jak pisze Robert Świętochowski, w stanie spoczynku, którzy dla odróżnienia 
zwani byli prezentatami teologii  Tytuł ten jednakże szybko był wymiennie 

19 Odnośnie do osoby Piotra Drogoszewskiego zob. szerzej M. Miławicki, W. Szymborski, dz. cyt., Katalog 
regensów studium generale oo. dominikanów w Krakowie w XVII wieku, nr 34, s. 84–86; ACPP, t. III, s. 32 
i n.; zob. też ADK, S 12/67a, R. Świętochowski, Słownik biograficzny OO. Dominikanów w Polsce, t. I, 
s. 185–188.

20 W. Szymborski, M. Miławicki, dz. cyt., Katalog regensów studium generale oo. dominikanów w Krakowie 
w XVII wieku, nr XXXIV, s. 209; zob. też AGAD BOZ, rkps 3152, s. 274.

21 S. Barącz, Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce, t. II, Lwów 1861, s. 144.
22 Tamże.
23 Tamże; zob. informacje o dziełach wydanych przez P. Drogoszewskiego: M. Miławicki, W. Szymborski, 

dz. cyt., Katalog regensów studium generale oo. dominikanów w Krakowie w XVII wieku, nr 34, s. 85; 
Estreicher, t. XV, s. 323–324.

24 ADK, Pp 79, k. 78 r.
25 W. Szymborski, M. Miławicki, dz. cyt., Katalog regensów studium generale oo. dominikanów w Krakowie 

w XVII wieku, nr XXXIV, s. 209; zob. też AGAD BOZ, rkps 3152, s. 274; J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 190; 
odnośnie do postaci o. Miskego zob. szerzej C. Baran, Miske Ludwik Jerzy (1692–1768), [w:] PSB, t. 21 
(1976), s. 365–366; B. Brzuszek, Miske Ludwik Jerzy (ok. 1692–1768), [w:] SPTK, t. III (1982), s. 140–142.
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traktowany, a ostatecznie generał zakonu J  Rocaberti w 1668 r  zaaprobował 
ich utożsamienie26 

Charakteryzując postać o  Alberta Siekielowicza27, historiograf zakonny Fe-
licjan Nowowiejski podkreślił jego wyjątkową bystrość oraz erudycję28  Przyszły 
regens urodził się w roku 165129  Profesję zakonną złożył wedle części źródeł 
w konwencie poznańskim 21 listopada 1667 r 30 W wykazie zakonników, którzy 
w latach 1576–1815 złożyli profesję w konwencie poznańskim  Przy nazwisku 
o  Siekielewicza widnieje następująca adnotacja: „F  Albertus Siekielewicz 
S T M , primus regens Warsaviensis, debebat facere professionem die 24 No-
vembris, sed ob absentiam A R P  prioris praemissa protestatione prolongata est 
ad diem 24 mensis eiusdem, sub cura magistri novitiarum eiusdem”31  Tam też 
rozpoczął edukację zakonną, którą kontynuował w studium generalnym w Kra-
kowie  Przebywając w Poznaniu w 1689 r , był lektorem32  Ojcowie zgromadzeni 
na kapitule prowincjalnej w Piotrkowie w 1693 r  zwrócili się z prośbą do władz 
zakonu o wyrażenie zgody na promocję na stopień bakałarza33  Dzięki temu 
trzy lata później owy stopień otrzymał w studium krakowskim34  Na kolejnej 
kapitule prowincjalnej w Dzikowie we wrześniu 1701 r , ojcowie ponownie 
wnieśli prośbę o zgodę na promocję, lecz tym razem na stopień magistra 
świętej teologii dla o  Alberta35  Po zdaniu przewidzianych egzaminów uzyskał 
aprobatę generała Antonia Clochego na przyznanie najwyższego w zakonie 
stopnia naukowego (magisterium świętej teologii)  Miało to miejsce 10 czerwca 

26 Zob. szerzej R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, s. 217.
27 Zob. szerzej hasło Siekielowic ADK, Kartoteka biograficzna dominikanów polskich, litera S, k. 151 i n.
28 F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 89; opinię tę dosłownie powtórzył o. Sadok Barącz: Catalogus, s. 622.
29 AGAD BOZ, rkps 3152, s. 208.
30 ADK, Kr 910, s. 543; ADK, Pp, 76, k. 30 v. Przy jego nazwisku późniejszą ręką odnotowano fakt zdobycia 

magisterium świętej teologii, dopisując „mgr”. Fakt ten odnotowauje także ADK, Pp 75, s. 51; AGAD 
BOZ, rkps 3152, s. 208. 

31 Metryka dominikanów poznańskich 1576–1815, oprac. K. Kaczmarek, Poznań 2016, nr 401.
32 Zob. przypis nr 384 Metryka dominikanów poznańskich.
33 ACPP, t. II, s. 972; zob. przypis nr 384 Metryka dominikanów poznańskich.
34 ADK, Kr 20, s. 338; ACPP, t. II, s. 986; tamże, s. 997; M. Siejkowski, Świątnica Pańska to iest Kościół Boga 

w Troycy SS. iedynego z Klasztorem WW. OO. Dominikanów w Krakowie, znacznemi Swiętych Pańskich 
Relikwii, Kaplicami, Ołtarzami, Obrazami y rożnemu Apparencyami przyozdobiona, Kraków 1743, s. 372; 
zob. ACPP, t. III, s. 33.

35 Tamże, s. 41; protokoły kolejnej kapituły prowincjalnej z 1704 r. wymieniają Siekielowicza wśród listy 
magistrów; por. tamże, s. 56.
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1704 r 36 Zanim objął urząd regensa warszawskiego studium, nauczał filozofii 
w studium konwentu Płockiego, teologii w Łucku oraz w Poznaniu37 

Urząd regensa studium generalnego w Warszawie o  Albert Siekielowicz 
sprawował w myśl przepisów zakonnych trzy lata38  Liber studii w 1703 r  wy-
mienia jako regensa Gundzisława Brześciańskiego39  Jego kandydatura na to 
stanowisko, obok Angelusa Wierzbowicza, została zgłoszona w czasie obrad 
kapituły w Dzikowie40  Po zakończeniu pełnienia tego urzędu o  Siekielewicz 
został mianowany przeorem poznańskim w 1701 r 41 Zbiegło się to z niezwykle 
burzliwym i trudnym okresem w dziejach Polski, okupacją miasta przez od-
działy szwedzkie  Jak nadmienia o  Sadok Barącz, na klasztor nałożona została 
kontrybucja wynosząca 10 tys  tynfów, którą poznańscy dominikanie mieli 
zapłacić w ciągu trzech dni42  Sytuacja początkowo rysowała się wyjątkowo 
niepomyślnie, gdyż po zwołaniu przez o  Siekielewicza konsylium okazało 
się, że konwent dysponuje zaledwie 600 florenami, a suma ta była dalece 
niewystarczająca do wypełnienia żądań oddziałów okupanta43  Szczęśliwie 
mieszczka poznańska, Pani Rythowa, która, co podkreślają historiografowie 
dominikańscy, była protestantką, widząc ubóstwo ojców i konwentu wsparła 
ich sumą 7 tysięcy tynfów44  Nie mogąc wywiązać się z nałożonej kontrybucji, 
Siekielewicz został aresztowany przez Szwedów45  Przez te wydarzenia pod-
upadł na zdrowiu  Opatrzony sakramentami zmarł i został pochowany w swym 
macierzystym konwencie w Poznaniu w roku 170646 

36 BN BOZ, rkps 1190, k. 2 r.
37 Tamże.
38 Zob. szerzej R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, s. 214.
39 ADK, Wa 4, s. 3; uprzednio pełnił on obowiązki bakałarza studium generalnego w Krakowie, zob. ACPP, 

t. III, s. 41, 55.
40 Tamże, s. 43.
41 Catalogus, s. 622; zob. przypis nr 384 Metryka dominikanów poznańskich.
42 Catalogus, s. 622; F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 89; zob. też informacje zamieszczoną przez W. Teleżyńskie-

go, który odniósł się w niej do przekazu F. Nowowiejskiego, BK PAN, rkps 93, W. Teleżyński, De rebus 
gestis, rok 1700, pkt 941, k. 257 r–v. 

43 F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 89.
44 Tamże, s. 89–90; Catalogus, s. 622.
45 F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 90; BK PAN, rkps 93, par 947, k. 257 r–258 v.
46 Catalogus, s. 622; F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 90; ACPP, t. III, s. 91; zob. przypis nr 384 Metryka dominikanów 

poznańskich; por. AGAD BOZ, rkps 3152, s. 208.
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Obowiązki bakałarza studium w 1700 r  powierzono Janowi Alanowi Bar-
dzińskiemu  Postać ta znana jest badaczom literatury polskiej47  Ten wybitny 
zakonnik przeszedł do historii dzięki trosce o język polski, walce z maka-
ronizmami oraz jego tłumaczeniom i zamiłowaniu do poezji48  Dokonania 
na polu zakonnym są znacznie słabiej rozpoznane  XIX wieczny historyk 
zakonu, a zarazem jeden z najznakomitszych znawców biografistyki domini-
kańskiej o  Sadok Barącz następująco go scharakteryzował: „Bardziński Jan 
Alan herbu Habdank, wstąpiwszy do Zakonu naszego, przeszedł chwalebnie 
wszystkie stopnie szkolne, nareszcie sprawując urząd bakałarza w Warszawie, 
stopniem doktora teologii uwieńczony został”49  Ojciec Wawrzyniec Teleżyński, 
historiograf zakonny, zaznaczył, że wśród rodziny królewskiej cieszył się sławą 
doskonałego mówcy i kaznodziei50 

Jan Alan Bardziński herbu Habdank urodził się w 1657 r , pochodził z zie-
mi łęczyckiej51  Jego ojciec Jan Wincenty Bardziński był pisarzem ziemskim, 
matka Anna Milewska była stolnikówną łęczycką52  Jak zaznacza Sadok Barącz, 

47 Zob. szerzej wykaz prac autorstwa o. Bardzińskiego: Estreicher, t. XII, s. 371–372.
48 Zob. przykładowo: wydał książkę wierszami bardzo dowcipnemi po Łacinie, wyrażając życie y pano-

wanie na Stolicy Apost. Piotra S y Namiestnikow tegoż S Apost. y Wikaryego Chrystusa, wyliczając rożne 
Proroctwa Starego y Nowego Pisma, aż do Klemensa XI… M. Siejkowski, Świątnica Pańska, s. 315; 
BN BOZ, rkps 1190, k. 2 v; K. Mecherzyński, Historya wymowy w Polsce, t. III, Kraków 1860, s. 315; zob. 
szerzej: Główną zasługę położył jako pisarz, usiłujący językowi narodowemu przywrócić dawną świetność 
przez zachowanie jego czystości i chronienie go od wciskającej się francuszczyzny i makaronizmów, nie 
zawsze jednak potrafił sprostać swemu zadaniu; Bardziński Jan Alan, Dominikanin, [w:] S. Orgelbranda 
Encyklopedia Powszechna, t. II, Warszawa 1898, s. 137; Bardziński Jan Alan, [w:] Encyklopedia Kościelna, 
wyd. M. Nowodworskiego, t. II, Warszawa 1873, s. 7; Bardziński Jan Alan, [w:] Podręczna encyklopedia 
kościelna, t. III–IV, Warszawa 1904, s. 110; G. Korbut, Literatura polska od początków do wojny światowej, 
t. I: Od wieku X do końca XVII, Warszawa 1929, s. 505–506; Scriptores Ordinis Praedicatorum, red. P. Coulon, 
A. Papillon, t. III, Paris 1934, s. 111; Bardziński Jan Alan (1657–1708), [w:] Piśmiennictwo staropolskie, t. I: 
A–M, opracował zespół pod kierownictwem R. Pollaka, Warszawa 1964, s. 14–15 (tam dalsza literatura 
odnosząca się do jego przekładów); J. Bazydło, Bardziński Jan Alan OP, [w:] EK, t. II (1976), kol. 31.

49 S. Barącz, Rys dziejów, t. II, Lwów 1861, s. 81–82; genealogię rodziny Bardzińskich w oparciu o herbarz 
Niesieckiego przytacza J.M. Ossoliński, Wiadomości historyczno-krytyczne do dziejów literatury polskiej. 
O pisarzach polskich, także postronnych, którzy w Polszcze albo o Polszcze pisali, oraz o ich dziełach: 
z rozstrząśnieniem wzrostu i różney kolei ogólnego oświecenia, jako też szczególnych nauk w Narodzie 
Polskim, t. I, Kraków 1819, s. 193.

50 BK PAN, rkps 93, par 963, k. 259 r.
51 Zob. szerzej Catalogus, s. 40; Scriptores Ordinis Praedicatorum, t. III, s. 110; I.L. Rychter, Wiadomość 

o życiu i pracach naukowych, s. 10 i n.
52 Tamże, s. 10; Scriptores Ordinis Praedicatorum, t. III, s. 110; A. Siwek, Bardziński Jan Alan (1657–1708), 

[w:] PSB, t. 1 (1935), s. 303; W. Murawiec, Bardziński Jan Alan h. Habdank, [w:] SPTK, t. I (1981), s. 105–106; 
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pierwsze nauki pobierał w Krakowie, natomiast do zakonu braci kaznodzie-
jów wstąpił w Warszawie w 19 czerwca 1674 r 53, a profesję zakonną złożył 
29 czerwca 1675 r 54 Przebywając w klasztorze warszawskim, wstąpił w święto 
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny – 2 lipca 1675 r , do prężnie funkcjo-
nującego tam bractwa różańcowego55  W klasztorze św  Jacka w Warszawie 
uczęszczał do nowicjatu i odbył pierwsze studia przewidziane w formacji za-
konnej56  W celu uzupełnienia swej edukacji został skierowany do Krakowa57, 
gdzie ukończył studia filozoficzne i teologiczne, uzyskując 23 czerwca 1682 r  
tytuł lektora świętej teologii58 

W 1700 r  Jan Alan Bardziński był prezentatem teologii, tytuł ten osiągnął 
w studium generalnym krakowskim, liber studii informuje, że tytuł ten zdobył 
już w 1698 r 59 Warto nadmienić, że prośbę o promocję na stopień bakałarza 
wysunięto już podczas obrad kapituły prowincjalnej w Piotrkowie w roku 
169360  Pomimo, że egzamin bakalarski złożył w 1698 r 61, a kapituła prowincjal-

G. Korbut, Literatura polska od początków do wojny światowej, s. 505.
53 ADK, Wa 3, k. 5 r; ADK, Pp 76, k. 54 v przy jego nazwisku odnotowano fakt osiągnięcia magisterium 

teologii; podaje rok 1674 złożenia profesji, pozostałe źródła oraz wzmianki w historiografii zakonnej 
o złożeniu profesji przez Alana Bardzińskiego informują pod rokiem 1674; Catalogus, s. 40; Scriptores 
Ordinis Praedicatorum, t. III, s. 110; I.L. Rychter, Wiadomość o życiu i pracach naukowych, s. 10; Bardziński 
Jan Alan, [w:] Encyklopedia Kościelna, s. 7; G. Korbut, Literatura polska od początków do wojny światowej, 
s. 505; Bardziński Jan Alan (1657–1708), [w:] Piśmiennictwo staropolskie, s. 14; Bardziński Jan Alan, [w:] Pod-
ręczna encyklopedia kościelna, s. 110 błędnie podaje, że do zakonu wstąpił w Krakowie; zob. też A. Siwek, 
dz. cyt., s. 303; W. Murawiec, Bardziński Jan Alan, s. 106. W dwóch źródłach data widnieje rok 1675 jako 
data złożenia profesji, ADK, Kr 910, s. 583; ADK, Pp 75, s. 84.

54 AGAD BOZ, rkps 3152, s. 198; I.L. Rychter, Wiadomość o życiu i pracach naukowych, s. 11.
55 ADK, Wa 10, s. 42.
56 Zob. szerzej W. Murawiec, Bardziński Jan Alan, s. 106.
57 Pod datą 19 grudnia 1676 r. widnieje jego podpis w ADK, Kr 9, s. 78.
58 Scriptores Ordinis Praedicatorum, t. III, s. 110; I.L. Rychter, Wiadomość o życiu i pracach naukowych, s. 11; 

Catalogus, s. 40; R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, dodatek II Hekatontas pisarzy, 
nr 7, s. 258; ADK, S 12/67a R. Świętochowski, Słownik biograficzny OO. Dominikanów w Polsce, t. I, s. 69; 
G. Korbut, Literatura polska od początków do wojny światowej, s. 505; Bardziński Jan Alan, Dominikanin, 
[w:] S. Orgelbranda Encyklopedia Powszechna, s. 137; W. Murawiec, Bardziński Jan Alan, s. 106. Por. 
Bardziński Jan Alan (1657–1708), [w:] Piśmiennictwo staropolskie, s. 14; J. Bazydło, dz. cyt., kol. 31.

59 M. Siejkowski, Świątnica Pańska, s. 374; ADK, Kr 20, s. 338; ACPP, t. III, s. 33; I.L. Rychter, Wiadomość 
o życiu i pracach naukowych, s. 11.

60 ACPP, t. II, s. 972.
61 Zob. szerzej cytat z księgi promocji odnoszący się do egzaminu Jana Alana Bardzińskiego, przyp. 21. 

I.L. Rychter, Wiadomość o życiu i pracach naukowych, s. 11; zob. też R. Świętochowski, Szkolnictwo 
teologiczne dominikanów, dodatek II: Hekatontas pisarzy, nr 7 s. 258; J. Bazydło, dz. cyt., kol. 31.
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na odbyta w 1695 r  w Toruniu wymienia o  Bardzińskiego wśród listy bakałarzy 
świętej teologii62  W 1701 r  ojcowie zebrani na kapitule prowincjalnej w Dzi-
kowie zwrócili się z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie tytułu – magistra 
świętej teologii63  Pomimo tej prośby protokół kapituły odbytej w Łańcucie 
w 1704 r  wymienia go na liście prezentatów teologii64  Wówczas, ponownie 
zwrócono się z prośbą o promocję dla niego na stopień magistra świętej teologii, 
który był wówczas sekretarzem tej kapituły65  Owy stopień osiągnął 6 maja 
1706 r  Warto nadmienić, że dokument zezwalający na promocję wystawiono 
w Rzymie już 29 sierpnia 1705 r 66 

W Warszawie w latach 1683 oraz 1686–1687 wykładał filozofię, nadto 
sprawując urząd mistrza nowicjatu przez dwa lata (wybrany został 15 września 
1684, a funkcję tę piastował do 1685)67  Obowiązki wykładowcy teologii wyko-
nywał także w konwencie lubelskim w latach 1688–1690, gdzie pełnił ponadto 
obowiązki przełożonego studentatu68 oraz w Warszawie w latach 1700–170169  
Urząd bakałarza studium sprawował w latach 1700–170270 

62 ACPP, t. II, s. 986; zob. też tamże, s. 997, 1005; por. ADK, S 12/67a, R. Świętochowski, Słownik biograficzny 
OO. Dominikanów w Polsce, t. I, s. 69.

63 ACPP, t. III, s. 41.
64 Tamże, s. 57.
65 Tamże, s. 60.
66 BN BOZ, rkps 1190, k. 2 v; I.L. Rychter, Wiadomość o życiu i pracach naukowych, s. 13; R. Świętochow-

ski, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, dodatek II: Hekatontas pisarzy, nr 7 s. 258; ADK, S 12/67a, 
R. Świętochowski, Słownik biograficzny OO. Dominikanów w Polsce, t. I, s. 69; Bardziński Jan Alan, 
Dominikanin, [w:] S. Orgelbranda Encyklopedia Powszechna, s. 137; J. Bazydło, dz. cyt., kol. 31. Ojciec 
Bardziński w protokołach obrad kapituły prowincjalnej odbytej w Gidlach w 1707 r. widnieje wśród 
listy magistrów świętej teologii, ACPP, t. III, s. 82.

67 BN BOZ, rkps 1190, k. 2 v; Catalogus, s. 40; Scriptores Ordinis Praedicatorum, t. III, s. 110; R. Świętochow-
ski, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, dodatek II: Hekatontas pisarzy, nr 7, s. 258; ADK, S 12/67a, 
R. Świętochowski, Słownik biograficzny OO. Dominikanów w Polsce, t. I, s. 69; I.L. Rychter, Wiadomość 
o życiu i pracach naukowych, s. 11; W. Murawiec, Bardziński Jan Alan, s. 106; J. Bazydło, dz. cyt., kol. 31.

68 R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, dodatek II: Hekatontas pisarzy, nr 7 s. 258; 
ADK, S 12/67a, R. Świętochowski, Słownik biograficzny OO. Dominikanów w Polsce, t. I, s. 69; BN BOZ, 
rkps 1190, k. 2 v; I.L. Rychter, Wiadomość o życiu i pracach naukowych, s. 505; Bardziński Jan Alan, 
Dominikanin, [w:] S. Orgelbranda Encyklopedia Powszechna, s. 137; W. Murawiec, Bardziński Jan Alan, 
s. 106; J. Bazydło, dz. cyt., kol. 31; Scriptores Ordinis Praedicatorum, t. 3, s. 110.

69 R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, dodatek II: Hekatontas pisarzy, nr 7 s. 258; 
ADK, S 12/67a R. Świętochowski, Słownik biograficzny OO. Dominikanów w Polsce, t. I, s. 69.

70 ADK, Wa 4, s. 1, 2; ACPP, t. III, s. 41.



Pierwsze moderatorium warszawskiego studium… 125

Wielokrotnie był mianowany przeorem, wówczas swoje obowiązki gorli-
wie wypełniał, jak zostało to zaznaczone przy charakterystyce jego dokonań, 
przy opisie promocji magisterskiej71  Urząd przeora sprawował w Płocku72 
(1688–1691), w Łęczycy73 (1693–1696 r ), w Elblągu74 (1704), w Warszawie75 
(1704–1708)  W latach kiedy sprawował urząd przeora w Warszawie miała 
miejsca dalsza rozbudowa konwentu76  W tym czasie został on także mianowa-
ny wikariuszem kontraty mazowieckiej77  W swym macierzystym konwencie 
ponadto została mu powierzona funkcja kaznodziei zwyczajnego w latach 
1697–170178  Ponadto pełnił obowiązki sekretarza prowincji i kapituły dzi-
kowskiej79  W czasie obrad kapituły prowincjalnej w Łańcucie w 1704 r  wyko-
nywał obowiązki sekretarza80  W wyniku szerzącej się wówczas zarazy zmarł 
w Warszawie 29 marca 1708 r , jak podkreślają historycy zakonni w połowie 
sprawowania urzędu przeora81 

71 Biblioteka Narodowa w Warszawie, BN BOZ, rkps 1190, k. 2 v.
72 ADK, S 12/67a, R. Świętochowski, Słownik biograficzny OO. Dominikanów w Polsce, t. I, s. 69; I.L. Rychter, 

Wiadomość o życiu i pracach naukowych, s. 11; A. Siwek, dz. cyt., s. 303; G. Korbut, Literatura polska 
od początków do wojny światowej, s. 506; Bardziński Jan Alan (1657–1708), [w:] Piśmiennictwo staropolskie, 
s. 14; W. Murawiec, Bardziński Jan Alan, s. 106; J. Bazydło, dz. cyt., kol. 31.

73 ADK, S 12/67a, R. Świętochowski, Słownik biograficzny OO. Dominikanów w Polsce, t. I, s. 69; I.L. Rychter, 
Wiadomość o życiu i pracach naukowych, s. 11; A. Siwek, dz. cyt., s. 303; G. Korbut, Literatura polska 
od początków do wojny światowej, s. 506; Bardziński Jan Alan (1657–1708), [w:] Piśmiennictwo staropolskie, 
s. 14; W. Murawiec, Bardziński Jan Alan, s. 106; J. Bazydło, dz. cyt., kol. 31.

74 ADK, Wa 4, s. 5, 6, 7; ACPP, t. III, s. 65; A. Siwek, dz. cyt., s. 303; Bardziński Jan Alan (1657–1708), [w:] Piś-
miennictwo staropolskie, s. 14; W. Murawiec, Bardziński Jan Alan, s. 106; J. Bazydło, dz. cyt., kol. 31.

75 ADK, S 12/67a, R. Świętochowski, Słownik biograficzny OO. Dominikanów w Polsce, t. I, s. 69; I.L. Rychter, 
Wiadomość o życiu i pracach naukowych, s. 13; J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 190–191; A. Siwek, dz. cyt., 
s. 303; G. Korbut, Literatura polska od początków do wojny światowej, s. 506; Bardziński Jan Alan (1657–
1708), [w:] Piśmiennictwo staropolskie, s. 14; W. Murawiec, Bardziński Jan Alan, s. 106. Kronika klasztoru 
warszawskiego wspomina, że przeorem został w roku 1705, dodaje ponadto, że urząd objął 26 lutego 
tegoż roku, por. ADK, Wa 91, s. 39.

76 Tamże. 
77 Scriptores Ordinis Praedicatorum, t. III, s. 111.
78 I.L. Rychter, Wiadomość o życiu i pracach naukowych, s. 11.
79 Tamże, s. 9, 12–13; J. M. Ossoliński, Wiadomości historyczno-krytyczne, t. I, s. 193; S. Barącz, Rys dziejów, 

t. II, s. 82.
80 ACPP, t. III, s. 65, 78.
81 BK PAN, rkps 93, par 963, k. 259 v; BN BOZ, rkps 1190, k. 4 r; Scriptores Ordinis Praedicatorum, t. III, 

s. 111; AGAD BOZ, rkps 3152, s. 198; I.L. Rychter, Wiadomość o życiu i pracach naukowych, s. 14; A. Siwek, 
dz. cyt., s. 303 [sierpień]; G. Korbut, Literatura polska od początków do wojny światowej, s. 506 [marzec]; 
Bardziński Jan Alan (1657–1708) [29 sierpnia 1708 r.], [w:] Piśmiennictwo staropolskie, s. 14 [sierpień]. 
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Jan Alan Bardziński zasłynął w czasie swego pobytu w Warszawie w latach 
1697–1700 z wyjątkowych kazań, cieszył się wtenczas opinią najwybitniejszego 
kaznodziei82  Słynął nie tylko z wyjątkowej erudycji, ale i z treści wygłaszanych 
kazań  W pracy kaznodziejskiej pewną przeszkodę stanowiła wada wymowy, 
na którą cierpiał, miał bowiem lekko seplenić83  Mimo rozlicznych zadań w za-
konie o  Bardziński pełnił także obowiązki kapelana na dworze Władysława 
Łosia wojewody pomorskiego84 

Również w  czasie przeoratu w  Warszawie z  własnego majątku łożył 
na rozbudowę konwentu85  Odznaczał się także zamiłowaniem do poezji  Jest 
to widoczne nie tylko w przekładach autorów klasycznych (Lukana, Lucjana 
z Samosat, Boecjusza), lecz także we własnych kompozycjach86  Wierszem 
ułożył Summę teologiczna św  Tomasza z Akwinu, ponadto w tej samej formie 
przełożył Kronikę papieżów od Piotra do Klemensa XI87  Pracując nad Sum
mą teologiczną św  Tomasza, korzystał z prac Jan Ochoa, Dominika Grawina 

Zob. też wykaz zmarłych zakonników z powodu zarazy odnotowany w aktach kapituły prowincjalnej 
z 1710 r., ACPP, t. III, s. 116–117.

82 Bardziński Jan Alan, Dominikanin, [w:] S. Orgelbranda Encyklopedia Powszechna, s. 137.
83 A. Siwek, dz. cyt., s. 303; „Do poezyi miał wrodzoną skłonność, którą starał się wydoskonalić. Z krasomo-

stwa też, chociaż niece szeplenił, odbierał zalety”, S. Barącz, Rys dziejów, t. II, s. 82; Felicjan Nowowiejski 
w swej pracy odnotował, że pomimo iż jąkał się, słynął jako wyjątkowy mówca, zob. F. Nowowiejski, 
dz. cyt., s. 112; K. Mecherzyński, dz. cyt., s. 315.

84 W. Murawiec, Bardziński Jan Alan, s. 106; odnośnie do postaci wojewody pomorskiego zob. J. Wimmer, 
Łoś Władysław h. Dąbrowa (zm. 1694), [w:] PSB, t. 18 (1973), s. 437–439. 

85 J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 190–191; J. Bazydło, dz. cyt., kol. 31.
86 Zob. szerzej wykaz jego dzieł: BK PAN, rkps 93, par 963, k. 259 r–v; C. Chodykiewicz, De rebus gestis 

in Provincia Russiae Ordinis Praedicatorum, Berdyczoviae 1780, s. 313–314; M. Siejkowski, Świątnica 
Pańska, s. 315; S. Barącz, Rys dziejów, t. II, s. 82–84; L. Łukaszewicz, Rys dziejów piśmiennictwa polskie-
go, Poznań 1860, s. 240; I.L. Rychter, Wiadomość o życiu i pracach naukowych, passim; J.I. Kraszewski, 
Uczeni i pisarze zakonu kaznodziejskiego w Polsce, [w:] Okruszyny zbiór powiastek, rozpraw i obrazków, 
t. I, Warszawa 1856, s. 196; charakterystyka jego przekładów J.M. Ossoliński, dz. cyt., s. 194–198; Bar-
dziński Jan Alan, Dominikanin, [w:] S. Orgelbranda Encyklopedia Powszechna, s. 137; Scriptores Ordinis 
Praedicatorum, t. III, s. 111; ADK, S 12/67a, R. Świętochowski, Słownik biograficzny OO. Dominikanów 
w Polsce, t. I, s. 72; Bardziński Jan Alan, [w:] Podręczna encyklopedia kościelna, s. 110; A. Siwek, dz. cyt., 
s. 303; G. Korbut, Literatura polska od początków do wojny światowej, s. 506; J. Bazydło, dz. cyt., kol. 31; 
R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, dodatek II: Hekatontas pisarzy, nr 7 s. 258. 
Należy nadmienić, że przy przekładach korzystał z tłumaczeń łacińskich, a nie z greki; J.M. Ossoliński, 
dz. cyt., s. 194. Odnośnie do traktatu muzycznego Discursus de ortu musicae autorstwa o. Bardzińskiego 
zob. A. Chybiński, Słownik muzyków dawnej Polski do roku 1800, Kraków 1949, s. 149; J. Reiss, Książki 
o muzyce w Bibliotece Jagiellońskiej, cz. II: Od wieku XVI do wieku XVIII, Kraków 1938, s. 10, 12.

87 J. Bazydło, dz. cyt., kol. 31; J.M. Ossoliński, dz. cyt., s. 198.
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i Franciszka Penon, którzy również w formie wierszowanej oddawali pisma 
św  Tomasza  Dzięki wytrwałym pracom o  Bardziński wierszowaną Summę 
ukończył już po dwóch miesiącach – w kwietniu 1702 r  w chwili dość trudnej 
dla losów stolicy Rzeczypospolitej, do której zbliżały się wojska szwedzkie88 

Zdaniem o  Sadoka Barącza był osobą jak najbardziej kompetentną w swych 
poczynaniach mających na celu oczyszczenie języka polskiego, jako że był 
niezwykle obyty w świecie89  Słynny historiograf zakonny przytoczył charak-
teryzując postać Bardzińskiego opinię Józefa Maksymiliana Ossolińskiego: 

„(…) nudząc sobie za klauzurą klasztorną, lubił przewietrzać się po świecie, 
i na dyszlu prawie pędząc życie, tak wszystkich stron kraju był świadomy, 
iż się zdawał żywą topografią”90. A jak sam Bardziński nadmienił, w przed-
mowie do edycji Lukana ogłoszonej w Oliwie w 1691 r , że do pracy skłoniło 
go pragnienie oczyszczenia języka polskiego, któremu zarzucano skąpość 
wyrazów i terminów91  Niestety jego tłumaczenie dzieł Juwenalisa i Klaudia-
na pozostające w rękopisie zaginęło w 1807 r  w momencie zajęcia klasztoru 
warszawskiego przez oddziały wojsk napoleońskich92 

Alanus Franciszek Soszyński, który w roku 1700 pełnił funkcje mistrza 
studentatu, do zakonu braci kaznodziejów wstąpił w klasztorze warszawskim 
20 listopada 1681 r 93 Zapis z księgi bractwa różańcowego informujący o wstą-
pieniu w Boże Narodzenie 1683 r  do konfraterni dominikańskiego kleryka 
Alana należałoby odnieść do przyszłego regensa studium warszawskiego94  
Słynął z erudycji, doskonałej znajomości teologii i filozofii, wyróżniał się 
także jako kantor95  W swym macierzystym konwencie pełnił obowiązki 
zarówno mistrza studentatu, bakałarza, a w końcu osiągnął zaszczytny urząd 

88 Tamże, s. 198–199; S. Barącz, Rys dziejów, t. II, s. 84–86.
89 Tamże, s. 82; Bardziński Jan Alan, [w:] Encyklopedia Kościelna, s. 7.
90 J.M. Ossoliński, dz. cyt., s. 194; S. Barącz, Rys dziejów, t. II, s. 82; I.L. Rychter, Wiadomość o życiu i pracach 

naukowych, s. 8–9; por. Bardziński Jan Alan (1657–1708), [w:] Piśmiennictwo staropolskie, s. 14.
91 J. M. Ossoliński, Wiadomości historyczno-krytyczne, t. I, s. 194.
92 Bardziński Jan Alan, [w:] Encyklopedia Kościelna, s. 7.
  93 ADK, Pp 76, k. 54 v, przy jego nazwisku odnotowano fakt osiągnięcia magisterium świętej teologii; 

ADK, Pp 75, s. 85. W rękopisach ADK, Kr 910, s. 583 oraz ADK, Wa 3, k. 5 v. widnieje data 21 listopada 
jako złożenie profesji; natomiast AGAD BOZ, rkps 3152, s. 440 profesję datuje na 2 XI 1681 r. Odnośnie 
do osoby o. Soszyńskiego zob. też hasło Sosiński Alanus Alanus ADK, Kartoteka biograficzna domini-
kanów polskich, litera S, k. 496 i n.

  94 ADK, Wa 10, s. 96.
  95 F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 112; opinię tę dosłownie powtórzył o. Sadok Barącz; Catalogus, s. 651.
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regensa studium generalnego96  Z prośbą o promocję na prezentata zwrócili się 
do władz zakonnych zgromadzonych na kapitule w Dzikowie97  Wówczas też 
zapadła decyzja o mianowaniu na to stanowisko lektora Stefana Skarszewskie-
go bądź lektora Wojciecha Reptowskiego98  Podczas obrad kapituły prowin-
cjalnej w 1710 r  zwrócono się z prośbą do władz zakonu o wyrażenie zgody 
na promocję na magistra świętej teologii dla o  Soszyńskiego, który sprawował 
wówczas funkcje bakałarza w warszawskim studium99  Lektura protokołu ob-
rad kolejnej kapituły prowincjalnej, która miała miejsce w roku 1713 w Dziko-
wie, ukazała nazwisko o  Soszyńskiego na liście magistrów polskiej prowincji100 

Należy zaznaczyć, że lektorowi o  Soszyńskiemu decyzją kapituły prowin-
cjalnej odbytej w Łucku w 1698 r  powierzono wykłady z filozofii w studium 
formalnym w konwencie warszawskim101  W studium generalnym warszaw-
skim początkowo pełnił funkcję lektora świętej teologii i mistrza studentatu 
w latach 1700–1702102  W czasie kiedy przeorem konwentu warszawskiego był 
przyszły biskup bakowski Jan Damascen Łubieniecki, Soszyński sprawował 
funkcję bakałarza studium  Warszawskie liber studii w latach 1708–1710 odno-
towuje, że o  Soszyński był prezentatem teologii i bakałarzem studium103  Ka-
rierę wykładowcy zwieńczył, obejmując urząd regensa w 1713 r , przeorem był 
wówczas ponownie Piotr Drogoszewski104  Warto nadmienić, że już w 1710 r  
podczas obrad kapituły prowincjalnej wysunięto kandydaturę o  Soszyńskiego 
do objęcia urzędu regensa studium105  Urząd ten sprawował zaledwie przez 
jeden rok, bowiem w 1714 r  stanowisko to pełnił Ambroży Dyniński106  Alan 
Soszyński był wielokrotnie wybierany przeorem, po raz pierwszy w 1705 r  
w Samborze, następnie w Brześciu na Litwie w 1712 r  oraz w Płocku w 1717 r 107 

  96 W 1713 r. pełnił obowiązki regensa ADK, Wa 4, s. 12; Catalogus, s. 651.
  97 ACPP, t. III, s. 42.
  98 Tamże, s. 43.
  99 Tamże, s. 102.
100 Tamże, s. 124, 146; zob. też wykaz członków moderatorium roku 1713, w którym o. Soszyński występuje 

jako magister świętej teologii ADK, Wa 4, s. 12.
101 ACPP, t. II, s. 1007.
102 ADK, Wa 4, s. 1, 2.
103 Tamże, s. 8, 9, 10; zob. też ACPP, t. III, s. 83, 86, 102.
104 ADK, Wa 4, s. 12.
105 ACPP, t. III, s. 104.
106 ADK, Wa 4, s. 13.
107 Catalogus, s. 651.
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Zmarł 4 września w Płocku w 1717 r 108 po zakończeniu obrad kapituły109  
Historiograf zakonny Felicjan Nowowiejski, krótko charakteryzując postać 
Alana Soszyńskiego podkreślił, że był zwolennikiem obserwancji110 

W składzie pierwszego moderatorium znajdował się także o   Innocen-
ty Golankowicz, który w 1700 r  był lektorem świętej teologii i wykładowcą 
filozofii111  Profesję zakonną złożył w klasztorze warszawskim 24 września 
1690 r 112 Sprawował urząd przeora w Łęczycy w roku 1706113  Zmarł przed 
10 wrześniem 1707 r , gdyż protokół obrad kapituły prowincjalnej w Gidlach 
wymienia wśród zmarłych braci konwentu warszawskiego także lektora In-
nocentego Golankiewicza114 

Ostatnią osobą wchodzącą w skład pierwszego moderatorium studium ge-
neralnego w Warszawie był Ambroży Kozielski115  Urodził sie on w roku 1664116  
Profesję złożył 25 marca 1689 r  w konwencie łuckim117  O jego wyjątkowym 
zdolnościach świadczy fakt skierowania go przez władze prowincji na studia 
zagraniczne w kolegium św  Tomasza w Neapolu, gdzie przebywał w latach 
90  XVII wieku118  Jak podkreśla historiograf zakonny Felicjan Nowowiejski, 
nauczał następnie w studiach zakonnych w Poznaniu, Łucku, jak również 
studium generalnym w Krakowie119 

108 AGAD BOZ, rkps 3152, s. 440.
109 F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 112; Catalogus, s. 651; ACPP, t. III, s. 197.
110 F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 112.
111 Zob. też hasło Golankowicy Innocentius ADK, Kartoteka biograficzna dominikanów polskich, litera G, 

k. 164 i n.
112 AGAD BOZ, rkps 3152, s. 483; ADK, Pp 75, s. 85; ADK, Pp 76, k. 55 r; ADK, Kr 910, s. 584; ADK, Wa 3, k. 6 r.
113 Catalogus, s. 233.
114 ACPP, t. III, s. 94. Wykaz zmarłych zakonników i dobrodziejów zakonnych sporządzony w 1815 r. infor-

muje, że 17 X 1756 r. zmarł o. Innocenty Golankiewicz lektor świętej teologii, AGAD BOZ, rkps 3152, 
s. 483.

115 Zob. też Estreicher, t. XX, s. 187.
116 AGAD BOZ, rkps 3152, s. 415. 
117 Tamże; ADK, Pp 76, k. 78 r; ADK, Kr 910, s. 612, w cytowanych rękopisach przy jego nazwisku odno-

towano fakt osiągnięcia tytułu magisterium świętej teologii. Zob. też J.M. Giżycki [Wołyniak], Wykaz 
klasztorów dominikańskich prowincyi ruskiej, cz. II, Kraków 1923, s. 160.

118 BK PAN, rkps, 93, cap. XXXIX, k. 304 r; R. Świętochowski, A. Chruszczewski, Polonia Dominicana apud 
extraneos: 1520–1800, [w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, red. J. Kłoczowski, t. II, 
Warszawa 1975, nr 532, s. 505; F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 122; J.M. Giżycki [Wołyniak], dz. cyt., s. 157.

119 F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 122.
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Bakalaureat zdobył w studium krakowskim120  Ojcowie zgromadzeni na ka-
pitule w Brześciu Litewskim w 1710 r  wysunęli jego osobę jako kandydata 
do promocji na stopień bakałarza121, który uzyskał w roku 1711122  Natomiast 
cztery lata później w studium krakowskim zdobył magisterium świętej teolo-
gii123  W tym samym studium w latach 1711–1712 pełnił obowiązki mistrza 
studentatu124, a w latach 1713–1716 sprawował urząd regensa125 

Protokół obrad kapituły prowincjalnej, która miała miejsce w Płocku 1716 r , 
podaje, że magister Ambroży Kozielski został wybrany elektorem podczas 
kapituły generalnej126, o fakcie tym wspomina także protokół obrad kapituły 
prowincjalnej z roku 1719127 

Wielokrotnie powierzano mu sprawowanie urzędu przeora128, aż trzykrot-
nie sprawował ten urząd w swym macierzystym klasztorze w Łucku129, dwu-
krotnie w Jałowiczach130 oraz we Włodzimierzu131  Generał zakonu Antonin 
Cloche mianował go komisarzem prowincji ruskiej, którą to funkcje wypełnił 
summo honore 132 

Zmarł przed 14 września 1737 r , gdyż protokoły akt kapituły prowincjalnej 
z Klimontowa w wykazie zmarłych braci odnotowują Ambrożego Kozielskie-
go133  Kapituła z 10 września 1736 r  w Krasnobrodzie wspomina o  Koziel-

120 M. Siejkowski, Świątnica Pańska, s. 374.
121 ACPP, t. III, s. 103.
122 Tamże, s. 124, ADK, Kr 20, s. 338.
123 Tamże, s. 230; M. Siejkowski, Świątnica Pańska, s. 371; zob. też ACPP, t. III, s. 146.
124 ADK, Kr 20, s. 152; M. Siejkowski, Świątnica Pańska, s. 377; F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 122. Podczas 

obrad kapituły prowincjalnej w 1710 r. na stanowisko mistrza studentatu wysunięto obok Ambroże-
go Kozielskiego także lektora Tomasza Gwiazdowskiego, lektora Rajmunda Winskiego oraz lektora 
Tomasza Chmurowicza, por. ACPP, t. III, s. 104.

125 ADK, Kr 20, s. 83; F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 122.
126 ACPP, t. III, s. 145, 169–170.
127 Tamże, s. 179; ojciec Kozielski pełnił obowiązki definitora kapituły generalnej odbytej w Rzymie 

w 1721 r. ACG, s. 384.
128 Zob. BK PAN, rkps 93, cap. XXXIX, k. 305 r.
129 F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 122; J.M. Giżycki [Wołyniak], dz. cyt., s. 157; ACPP, t. III, s. 179; Catalogus, 

s. 366.
130 F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 122; J.M. Giżycki [Wołyniak], dz. cyt., s. 157.
131 Tamże; F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 122; Catalogus, s. 366.
132 J.M. Giżycki [Wołyniak], dz. cyt., s. 157; F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 122; M. Siejkowski, Świątnica Pańska, 

s. 371; zob. też BK PAN, rkps 93, cap. XXXIX, k. 305 r; S. Barącz, Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego 
w Polsce, t. I, Lwów 1861, s. 322–323.

133 ACPP, t. III, s. 412; zob. też BK PAN, rkps 93, cap. XXXIX, k. 303 v.
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skiego, informując o magistrach świętej teologii przebywających w polskiej 
prowincji134  Pod koniec życia został dotknięty paraliżem, tak iż stracił władzę 
nie tylko nad ciałem, ale i głosem135  Sadok Barącz, opierając się na wykazie 
zmarłych braci, podał datę i miejsce śmierci o  Kozielskiego – 9 sierpnia 1734 r  
w Łucku136  Ta data śmierci zakonnika nie jest jednak pewna, ponieważ akta 
kapituł prowincjonalnych podają rok 1737, natomiast wykaz zmarłych zakon-
ników sporządzony w 1815 r  podaje datę 10 sierpnia 1741 r 137 Za Felicjanem 
Nowowiejskim warto podkreślić, iż był on zwolennikiem obserwancji zakonnej  
Należy także zaznaczyć, że okres jego działalności we władzach zakonnych 
przypadł na wyjątkowo trudny okres w historii Polski – czas licznych wojen, 
kiedy to musiał mierzyć się z ciągle nakładanymi kontrybucjami przez oku-
pantów138 

Podsumowując rozważania o pierwszym moderatorium studium general-
nego w Warszawie, należy stwierdzić, że w jego skład wchodzili nieprzeciętnie 
uzdolnieni zakonnicy legitymujący się doskonałym wykształceniem, nierzadko 
nauki uzupełniali w zagranicznych uczelniach  Ich pasje naukowe szły w parze 
z zdolnościami organizacyjnymi, powierzano im bowiem obowiązki zarządców 
konwentów  Warto także nadmienić, że nauce w nowo powstałym studium 
generalnym sprzyjała doskonale zaopatrzona biblioteka konwentu warszaw-
skiego  Wedle relacji sporządzonych w 1700 r  znajdowało się w niej ponad 
3000 oprawnych ksiąg, przez co zaliczono ją do niezwykle bogatych książnic139 

134 ACPP, t. III, s. 362.
135 F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 122; BK PAN, 93, cap. XXXIX, k. 305 r.
136 Catalogus, s. 366; ADK, Pp 79, k. 222 r.
137 AGAD BOZ, rkps 3152, s. 415.
138 F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 122.
139 J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 191.





Dobrodzieje  
warszawskiej biblioteki 

dominikańskiej

waga i znaczenie historii Dawnych księgozbiorów zakonnych dla poznania 
kultury intelektualnej minionych epok jest od dawna doceniana przez licznych 
badaczy1  W pierwszej kolejności należy wspomnieć pionierskie prace Kry-
styny Zawadzkiej2, Józefa Adama Kosińskiego3, Ireny Szostek4 czy o  Roberta 
Świętochowskiego dotyczącą dziejów biblioteki krakowskiego klasztoru Trójcy 

1 Analizie poddano np. dzieła powstałe w łonie samego zakonu, zob. uwagi wraz z omówieniem sta-
nu badań S. Zonenberg, Funkcja historii w zakonie dominikańskim oraz czynniki kształtujące pamięć 
historyczną dominikanina w średniowieczu, „Sensu Historiae”, 9 (2012–2104), s. 123 i n.; zob. też uwagi 
K. Ożoga, Uwagi o potrzebach i perspektywach w zakresie badań nad dziejami dominikanów prowincji 
polskiej w średniowieczu ze szczególnym uwzględnieniem ich kultury intelektualnej i duchowej, [w:] Dzieje 
dominikanów w Polsce XIII–XVIII wiek. Historiografia i warsztat badawczy historyka, red. H. Gapski, 
J. Kłoczowski, J.A. Spież, Lublin 2006, s. 103–123.

2 K. Zawadzka, Ze źródeł i stanu badań dotyczących dawnych klasztornych bibliotek dominikanów w pol-
skich prowincjach, NP, 39 (1973), s. 213–228; taż, Ze studiów nad bibliotekami klasztornymi dominikanów 
na Śląsku (1226–1810), RBibl, 18 (1974), s. 301–328; taż, Biblioteka klasztoru Dominikanów we Wroc-
ławiu (1226–1810), [w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, red. J. Kłoczowski, t. II, 
Warszawa 1975, s. 289–391; taż, Biblioteki klasztorne dominikanów na Śląsku (1239–1810), Wrocław 
1999; odnośnie do biblioteki wrocławskiej zob. też A. Świerk, Fragmenty piętnastowiecznego katalogu 
biblioteki wrocławskich dominikanów, ŚKHS, 21 (1966), s. 541–556.

3 J.A. Kosiński, Biblioteka konwentu dominikanów w Sieradzu na przełomie XVI i XVII wieku, [w:] Studia 
nad historią dominikanów, t. II, s. 391–409. 

4 I. Szostek, Biblioteka dominikanów lwowskich w świetle katalogu z roku 1776, [w:] tamże, s. 409–467.
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Świętej5  Zagadnienie funkcjonowania klasztornych bibliotek poruszane było 
także na marginesie rozważań dotyczących dziejów poszczególnych konwen-
tów6  Wiele uwagi poświęcono najstarszym księgozbiorom dominikańskim7  
W ostatnim czasie można zaobserwować wzrost zainteresowania historią daw-
nych bibliotek klasztorów zakonu braci kaznodziejów w okresie nowożytnym  
Należy tu wspomnieć prace o  Maurycego Niedzieli8, Kazimierza Rulka9, Marii 

5 R. Świętochowski, Biblioteka OO. Dominikanów w Krakowie, ABMK, 33 (1976), s. 299–311; odnośnie 
do dziejów biblioteki krakowskiej zob. też D. Kuźmina, M. Habuda, Biblioteka oo. Dominikanów w Kra-
kowie, [w:] Kraków–Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. X, red. H. Kosętka, G. Wrona, 
G. Nieć, Kraków 2011, s. 389–401; zob. też uwagi H. Gapski, Badania nad przeszłością dominikanów 
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Próba bilansu, [w:] Dzieje dominikanów w Polsce XIII–XVIII wiek. 
Historiografia i warsztat badawczy historyka, s. 62; R. Szpor, Biblioteka i archiwum świadkami życia 
wspólnoty dominikańskiej, „Życie i Myśl”, 27 (1977), nr 10 (280), s. 50–53.

6 R. Kubicki, Środowisko dominikanów kontrakty pruskiej od XIII do połowy XVI wieku, Gdańsk 2007, s. 100–
104; tenże, Miejsce klasztoru toruńskiego w prowincji polskiej dominikanów w średniowieczu, [w:] Klasztor 
dominikański w Toruniu w 750. rocznicę fundacji, red. P. Oliński, W. Rozynkowski, J. Raczkowski, Toruń 
2013, s. 35–36; K. Dola, Dominikanie w Nysie 1749–1810, Opole 2009, s. 72–73; K. Kaczmarek, Konwent 
dominikanów wrocławskich w późnym średniowieczu, Poznań–Wrocław 2008, s. 141 i n.; G. Nawrol-
ska, Dominikanie w średniowiecznym Elblągu, [w:] Dominikanie Gdańsk – Polska – Europa. Materiały 
z konferencji międzynarodowej pt. Gdańskie i europejskie dziedzictwo. Zakon Dominikanów w dziejach 
Gdańska, red. D.A. Dekański, A. Gołembnik, M. Grubka, Gdańsk–Pelplin 2003, s. 326; J.A. Wadowski, 
Kościoły lubelskie na podstawie źródeł archiwalnych, Kraków 1907, s. 293–299; zob. także wzmianki 
o przekazywaniu książek do bibliotek dominikańskich M. Kieffer-Kostanecka, O Wawrzyńcu Gorlickim 
i jego księgozbiorze, „Notatki Płockie”, 18 (1973), nr 2, s. 14; zob. też uwagi odnośnie do roli i znaczenia 
bibliotek Z. Gogola, Biblioteki zakonne w Polsce w XVII i XVIII wieku, [w:] Kultura intelektualna w zako-
nach polskich w XVII i XVIII wieku. Materiały z sesji naukowej Katedry Historii Zakonów zorganizowanej 
27 października 2005 roku, red. M. Łobozek, Kraków 2006, s. 108, 112–113.

7 W. Kwiatkowska, Średniowieczne księgozbioru franciszkanów i dominikanów toruńskich i ich znaczenie 
dla kultury mieszczaństwa, ZH, 67 (2002), z. 1, s. 7–23; taż, Biblioteka klasztoru dominikanów toruńskich 
w średniowieczu. Uwagi o zawartości tematycznej, [w:] Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa 
w średniowieczu. Studia ofiarowane Profesorowi Antoniemu Czachorowskiemu w sześćdziesiątą piątą 
rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, red. R. Czaja, J. Tandecki, (Studia Polonica Historiae 
Urbanae, 2), Toruń 1996, s. 155–172.

8 M. Niedziela, Charakterystyka biblioteki klasztoru dominikanów w Borku Starym w XVII i XVIII wieku, ŚKHS, 
51 (1996), s. 196–203; tenże, Spis książek biblioteki klasztoru dominikanów w Borku Starym z drugiej 
połowy XVIII wieku, [w:] Kartki z dziejów Tyczyna i okolic. 640 lat Tyczyna (1368–2008), red. K. Szczepański, 
Tyczyn 2008, s. 123–149.

9 Omówił on i wskazał egzemplarze druków należących do Feliksa z Sieradza znajdujące się w współczes-
nych bibliotekach K. Rulka, Personalne księgozbiory historyczne w Bibliotece Seminarium Duchownego 
we Włocławku, ABMK, 65 (1996), s. 361–362.
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Pidłypczak-Majerowicz10, Tomasza Stolarczyka11, Iwony Pietrzkiewicz12, Marty 
Przygody-Stelmach13, Katarzyny Zimnoch14, Mariana Radwana15 czy o  Marka 
Miławickiego16  Analizie poddawane są także inicjatywy wydawnicze podej-
mowane przez dominikanów oraz obecność książek autorów dominikańskich 
znajdujące się w księgozbiorach parafialnych17 

10 M. Pidłypczak-Majerowicz, Biblioteki i bibliotekarstwo zakonne na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej 
w XVII–XVIII wieku, Wrocław 1996.

11 T. Stolarczyk, Biblioteka łęczyckiego konwentu dominikańskiego i jej księgozbiór w początkach XVII 
wieku, [w:] Przestrzeń informacyjna książki, red. J. Konieczna, S. Kurek-Kokocińska, H. Tadeusiewicz, 
przy współpracy R. Kępy, M. Przybysz-Stawskiej, Łódź 2009, s. 231–243; tenże, Biblioteka łowickiego 
konwentu dominikańskiego w początkach XVII wieku i jej księgozbiór, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościel-
nych”, 1–2 (2010), s. 169–184; tenże, Księgozbiory wybranych bibliotek klasztornych braci kaznodziejów 
w Polsce w XVII w. na podstawie zachowanych inwentarzy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”, 
16 (2010), nr 16, s. 45–56. Prace powyższe zostały zebrane i ogłoszone drukiem w tomie: T. Stolarczyk, 
Dominiciana. Szkice z dziejów Zakonu Braci Kaznodziejów w Polsce Środkowej (XIII–XVIII wiek), Wieluń 
2016; zob. też wykład wygłoszony na warsztatach pt. Bibliotekarze, bibliofile, miłośnicy ksiąg dnia 10 XII 
2013 r. poświęcony dobrodziejom bibliotek dominikańskich: T. Stolarczyk, Feliks z Sieradza i Maciej 
Sysyniusz – zakonnik i świecki ksiądz – dwaj staropolscy bibliofile-dobroczyńcy bibliotek dominikańskich, 
mps dostępny na stronie http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/8730/Fe-
liks%20z%20Sieradza%20i%20Sysyniusz.docx?sequence=1&isAllowed=y. (dostęp 4.02.2017 r.); zob. 
też edycję źródłową inwentarzy bibliotecznych: tenże, Siedemnastowieczne inwentarze biblioteczne 
klasztorów dominikańskich w Gidlach, Łęczycy, Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu, ABMK, 106 
(2016), s. 218–279.

12 I. Pietrzkiewicz, Rękopiśmienna spuścizna Faustyna Ciecierskiego jako źródło do dziejów kultury inte-
lektualnej dominikanów prowincji litewskiej początku XIX wieku, „Annales Universitatis Paedagogicae 
Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”, 11 (2013), s. 103–123; taż, Źródła 
do dziejów księgozbioru dominikanów jarosławskich, [w:] Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu. 
Dzieje, ludzie i sztuka, red. M. Miławicki, R. Nestorow, Kraków 2016 (Studia i Źródła Dominkańskiego 
Instytutu Historycznego, 16) , s. 307–308, 314–321.

13 M. Przygoda-Stelmach, Nieznany w historiografii Inwentarz ksiąg klasztoru dominikanów w Łowiczu, NP, 
117 (2012), s. 427–434.

14 K. Zimnoch, Biblioteka dominikańska w Choroszczy w XVII wieku, [w:] Parafia rzymskokatolicka w Cho-
roszczy 550 lat. Księga jubileuszowa, red. T. Kasabuła, A. Szot, Białystok 2009, s. 135–149.

15 M. Radwan, Deportacja księgozbioru lubelskich dominikanów (1886–1888), [w:] Lublin a książka. Materiały 
z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 50-lecia Wydziału Humanistycznego UMCS i 95-lecia Biblio-
teki im. H. Łopacińskiego w Lublinie, red. A. Krawczyk, E. Józefowicz-Wisińska, Lublin 2004, s. 287–293.

16 M. Miławicki, Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach za-
chodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w., „Hereditas Monasteriorum”, 1 (2012), s. 141–172.

17 M. Miławicki, Wydawnictwo OO. Dominikanów w międzywojennym Lwowie, [w:] Kraków–Lwów, s. 95–107; 
R. Zadura, Działalność wydawnicza O. Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego OP podczas II wojny 
światowej, „Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty”, 1–2 (2010), s. 140–157; T. Moskal, Dzieła 
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 O tym, że biblioteki odgrywały w klasztorach braci kaznodziejów wyjąt-
kową rolę, nie trzeba nikogo przekonywać, fakt ten wielokrotnie odnotowano 
w literaturze, nawiązując do zapisów dotyczących nauczania oraz szkolnictwa 
zawartych w pierwotnej konstytucji z roku 122818  Nieodzownym elementem 
nauczania były, są i będą książki znajdujące się w klasztornych bibliotekach  
Humbert de Romans był autorem nie tylko pierwszego spisu ksiąg, które winny 
znaleźć się w podręcznych bibliotekach zakonnych, lecz także wytycznych obra-
zujących, jak powinien wyglądać lokal biblioteczny19  Warto także podkreślić, 
że kapituła generalna obradująca w Bolonii regulowała kwestię pozostawianych 
książek przez zmarłych zakonników20  Zagadnienia związane z funkcjonowa-
niem bibliotek poruszane były na obradach kapituł generalnych, i tak przy-
kładowo podczas obrad kapituły generalnej obradującej w Rzymie w 1569 r  
nakazano posiadanie biblioteki tym klasztorom, które jeszcze nie spełniały 
tego wymogu, ponownie zakazano także sprzedawania książek po zmarłych 
zakonnikach, o czym zdecydowano już w roku 122821  Zagrożono także usu-
nięciem z urzędu przeorów, którzy tolerowaliby taki proceder  Ojcowie zebrani 
na kapitule generalnej w Rzymie w 1569 r  oraz w Valladolid w 1605 r , posta-
nowili, aby książki po zmarłych współbraciach były wcielane do klasztornych 
książnic22  Polecano także, aby przeorowie w miarę możliwości finansowych 
klasztoru zabiegali o dostarczanie nowych książek  Ponadto zarządzenia kapituł 

homiletyczne kaznodziejów dominikańskich w XVIII-wiecznych bibliotekach parafialnych archidiakonatu 
sandomierskiego, „Saeculum Christianum”, 16 (2009), nr 1, s. 129–136.

18 Zob. szerzej A. Potocki, Biblioteka w dominikańskim studiowaniu, „Teofil”, 2 (2002), s. 160; zob. też 
uwagi I. Szostek, dz. cyt., s. 410 i n.; T. Stolarczyk, Książki i biblioteka w życiu średniowiecznych i staro-
polskich konwentów dominikańskich na przykładzie klasztorów środkowopolskich w świetle inwentarzy 
bibliotecznych, ABMK, 100 (2013), s. 342–344; zob. też uwagi odnoszące się do działalności Humberta 
de Romans oraz rozporządzeń kapituł generalnych dotyczących bibliotek i ksiąg W. Hinnebusch, 
The Early English Friars Preachers, Romae 1951, s. 181 i n.; K.W. Humphreys, The Book Provisions of the 
Mediaeval Friars 1215–1400, Amsterdam 1964, s. 18 i n., 135–136; K. Christ, The handbook of Medieval 
Library History, translated and edited by T.M. Otto, Metuchen–New York–London 1984, s. 259–261.

19 K. Zawadzka, Biblioteka klasztoru Dominikanów we Wrocławiu, s. 298, 300; taż, Ze studiów nad biblio-
tekami klasztornymi dominikanów na Śląsku, s. 303; I. Szostek, dz. cyt., s. 412–413; A. Potocki, dz. cyt., 
s. 160, 162; zob. też uwagi P. Murray, „Eat the Book” Study in the Dominican Tradition, „Angelicum”, 
81 (2004), s. 405.

20 A. Potocki, dz. cyt., s. 162.
21 Constitutiones, declarationes et ordinationes capitulorum generalium Ordinis Praedicatorum Ab anno 

MCCXX usque ad MDCL emanatae, ed. V. M. Fontana, cz. I, Romae 1655, kol. 58.
22 Tamże, kol. 58–59.
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generalnych z 1605 r  oraz 1615 r  zobowiązały ich do zakupu publikacji, zarów-
no wcześniejszych, jak i współczesnych, których autorami byli dominikanie23  
Troskę o los księgozbioru, o czym zdecydowali uczestnicy kapituły general-
nej w Bolonii w 1615 r , powierzyć miano jedynie szanowanym i poważanym 
zakonnikom, którzy mieli również prowadzić rachunki związane z zakupem 
nowych książek24  Na zakup publikacji bibliotekarz miał przeznaczać rocznie 
równowartość wydatków związanych z ubraniem zakonnika25  Liczne kapituły 
generalne (Neapol 1600, Rzym, 1601, Vallifoleti 1605, Rzym 1608, Tuluza 1628) 
nawiązywały do znaczącego zagadnienia troski o los księgozbiorów i obawy 
przed uszczupleniem go ze strony nieuczciwych czytelników, którzy nie zwra-
cali wypożyczonych książek  Przypominano nawet o ekskomunice rzuconej 
przez Urbana VIII na złodziei książek (23 marca 1626 r )26  Kapituły generalne 
w Paryżu w 1611 r  oraz w Rzymie w 1612 r  zakazały samowolnego wypożycza-
nia książek z bibliotek pod karą ekskomuniki  Zgodę na wypożyczenie publika-
cji mógł udzielić przeor, i to jedynie w wyjątkowych okolicznościach27  Troska 
o księgozbiór klasztorny wyrażała się także w skontrach (przeprowadzanych 
dwa razy w roku) mających na celu zweryfikowanie stanu posiadania danej 
książnicy  Przełożony winien, o czym wspominał już Humbert de Romans, 
sprawdzać, czy książki figurujące w inwentarzach pokrywają się ze stanem 
biblioteki, decydowano wówczas także o renowacji ksiąg28  Ojcowie zebrani 
na kapitule prowincalnej w Łucku w 1749 r  polecili w myśl postanowień kapituł 
generalnych, aby każdy z konwentów część ze swych dochodów przeznaczał 
na odnawianie zasobu bibliotecznego29 

23 Tamże, kol. 58; K. Zawadzka, Biblioteka klasztoru Dominikanów we Wrocławiu, s. 349; C. Jasiński, Sum-
marium Ordinationum Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum, Cracoviae 1638, s. 213; K. Za-
wadzka, Ze studiów nad bibliotekami klasztornymi dominikanów na Śląsku, s. 308; I. Szostek, dz. cyt., 
s. 412; A. Potocki, dz. cyt., s. 162.

24 Constitutiones, declarationes et ordinationes, kol. 59; C. Jasiński, dz. cyt., s. 213; K. Zawadzka, Biblioteka 
klasztoru Dominikanów we Wrocławiu, s. 348; I. Szostek, dz. cyt., s. 411; A. Potocki, dz. cyt., s. 162–163.

25 L. Zalewski, Biblioteka seminarium duchownego w Lublinie i biblioteki klasztorne w diecezji lubelskiej 
i podlaskiej, Warszawa 1926, s. 5.

26 Constitutiones, declarationes et ordinationes, kol. 59; C. Jasiński, dz. cyt., s. 213; zob. też K. Zawadzka, 
Biblioteka klasztoru Dominikanów we Wrocławiu, s. 307.

27 C. Jasiński, dz. cyt., s. 213; K. Zawadzka, Biblioteka klasztoru Dominikanów we Wrocławiu, s. 353.
28 Zob. szerzej I. Szostek, dz. cyt., s. 413; L. Zalewski, dz. cyt., s. 4.
29 ACPP, t. III, s. 545; L. Zalewski, dz. cyt., s. 5.
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Poniżej ukazane zostaną dzieje biblioteki znajdującej się w klasztorze 
pw  św  Jacka wraz z sylwetkami jej dobrodziejów, począwszy od momentu 
założenia klasztoru aż po czasy napoleońskie, kiedy to książnica poniosła 
znaczące straty  Uwagę poświęcono nie tyle historii samych książek, które 
zostały przekazane bibliotece, co historii darczyńców biblioteki30  Były to osoby, 
które przyczyniły się do poszerzania klasztornego księgozbioru, przekazując 
doń kolekcje książek, ponadto dobroczyńcy książnicy dbali o należyte prze-
chowywanie księgozbioru  W poczet donatorów należy włączyć ojców, którzy 
przekazywali niezbędne książki do sprawowania posługi duszpasterskiej 

Podstawę źródłową stanowią dokumenty powstałe w warszawskim klaszto-
rze  Najważniejsze znaczenie w kontekście niniejszych rozważań ma kronika 
zakonna Annales Conventus Varsaviensis Ordinis Praedicatorum, której foto-
kopia znajduje się w zbiorach archiwum krakowskiego31  W niej to odnotowy-
wano najważniejsze wydarzenia z dziejów warszawskiego klasztoru  Natomiast 
lektura klasztornych rachunków pozwoliła uzupełnić obraz dziejów klasztornej 
biblioteki  Zapisy odnoszące się do renowacji ksiąg zostały zamieszczone w ta-
belach w aneksie32  W tabelach nie uwzględniono zakupów gazet33, kalendarzy 
dla poszczególnych ojców34, podobnie jak kwot uiszczanych introligatorowi 
w związku z oprawą ksiąg służących do prowadzenia rachunków lub inwen-
tarzy gospodarczych35  Ponadto książki, które kupowano w celu podarowania, 
również nie były uwzględniane w tabelach zamieszczonych w aneksie pracy36 

Przed omówieniem sylwetek dobrodziejów zakonnych należy podkreślić, 
że dzieje klasztornej biblioteki nie były jak dotąd przedmiotem wnikliwych 
badań  Jak dotąd najwięcej uwagi dziejom biblioteki poświęcił nauczyciel 
dominikańskiej szkoły Ignacy Loyola Rychter37 

30 O dobrodziejach warszawskiej biblioteki wspomina M. Adrianek, Biblioteki publicznych szkół średnich 
księstwa warszawskiego i królestwa polskiego do r. 1831, RBibl, 22 (1978), z. 1–2, s. 36–38.

31 ADK, Wa 91.
32 Przejrzano następujące rachunki: ADK, Wa 19, 24, 30–37, 42–43, 45, 48, 52, 80, 82.
33 Zob. przykładowo zapisy w rachunkach odnotowujace zakup gazet dla poszczególnych ojców: ADK, 

Wa 24, s. 29; ADK, Wa 31, s. 47; ADK, Wa 45, s. 196.
34 Zob. ADK, Wa 34, s. 222.
35 Zob. przykładowo zapis 18 I 1741 czy z 6 II 1741 ADK, Wa 34 [b.p.]; ADK, Wa 34, s. 109; ADK, Wa 42, s. 143.
36 ADK, Wa 34, s. 150.
37 I.L. Rychter, Wiadomość historyczna o kościele i klasztorze warszawskim XX Dominikanów na Nowem 

Mieście, [w:] Na popis publiczny uczniów szkoły wydziałowey XX. Dominikanów mający się odbyć 
w d. 21 i 22 lipca 1828, Warszawa 1828, s. 9–17.
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Pierwszy okres w dziejach biblioteki związany jest z założeniem samego 
klasztoru oraz z przekazaniem pierwszych druków, zarówno na potrzeby funk-
cjonowania klasztornej szkoły, jak i dla potrzeb klasztoru  Powstanie klasztoru 
dominikanów w Warszawie związane było z działalnością prowincjała Wojcie-
cha Sękowskiego oraz późniejszego wybitnego historiografa zakonu Abrahama 
Bzowskiego  Oni byli także pierwszymi dobrodziejami warszawskiej biblioteki  
Ponieważ działalność fundacyjna oraz postać Abrahama Bzowskiego została 
omówiona w artykule pani Katarzy Płaszczyńskiej-Herman38, poniżej przy-
toczono najważniejsze opinię Ignacego Rychtera:

Biblioteka odnosi swój początek do pierwszego Klasztoru Przeora i Założyciela 
X  Abrahama Bzowskiego, który na pierwszy iey zakład ofiarował nie tylko dzieła, 
których był Autorem, ale nadto dosyć znaczny zapas Ksiąg uzbieranych w czasie 
podróży swoich do Rzymu39 

Niestety źródła rękopiśmienne nie informują nas, jakie to książki były 
darem o  Abrahama Bzowskiego40  Kronika klasztorna, opisując jego zaangażo-
wanie i troskę o dobro wspólne warszawskiego konwentu, jedynie nadmieniła, 
że pozostawił on bibliotece książki41  Postępowanie wybitnego zakonnego 
historiografa nie jest niczym zastanawiającym, swe zbiory biblioteczne prze-
kazał przecież, będąc przeorem także konwentowi we Wrocławiu, o czym sam 
poinformował w prowadzonej wówczas kronice zakonnej42 

Prowincjał Wojciech Sękowski43, dzięki któremu powstał konwent war-
szawski, także przekazał część książek do zbiorów klasztoru  Fakt ten godny 

38 W druku znajdują się materiały z konfernecji pt. Historyczne księgozbiory dominikańskie. Miejsca, ludzie, 
historie, która odbyła się w Krakowie w dniach 20–22 XI 2014 r.

39 I.L. Rychter, Wiadomość historyczna o kościele i klasztorze, s. 9; zob. też J. Bartoszewicz, Kościoły war-
szawskie i ich wizerunki opisane pod względem historycznym, Warszawa 1855, s. 174.

40 Zob. uwagi odnoszące się do książek przekazanych przez Bzowskiego w tekście omawiającym naj-
starszy zachowany inwentarz konwentu warszawskiego.

41 ADK, Wa 91, s. 5.
42 K. Zawadzka, Biblioteka klasztoru Dominikanów we Wrocławiu, s. 331, 348.
43 Odnośnie do informacji o prowincjale zob. ADK, Kr 9, s. 11; tamże, 910, s. 630; tamże, 907, s. 152; tam-

że, Pp 79, s. 119; BK PAN, rkps 93, W. Teleżyński, De rebus gestis provinciae Poloniae Santi Hyacinthi 
Ordinis Praedicatorum, nr 602, k. 209 v–210 r; A. Bzowski, Propago D. Hyacinthi Tavmatvrgi Poloni, 
Venetiia 1606, s. 61, 96; F. Nowowiejski, Phaenix decoris et ornamenti Provinciae Poloniae S. Ordinis 
Praedicatorum D. Hyacinthus Odrovansius redivivus, Posnaniae 1752, s. 73, 125, 154; zob. też panegiryk 
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jest odnotowania, albowiem zasadnicza część jego księgozbioru trafiła do kon-
wentu lubelskiego, którego był przeorem44  Wojciech Sękowski śluby zakon-
ne złożył w  Krakowie 8  listopada 1578 r , gdzie pobierał pierwsze nauki45  
Edukację swą kontynuował następnie w Bolonii, gdzie w 1584 r  zdał egza-
min lektorski  Później przebywał we Lwowie, pełniąc obowiązki kaznodziei  
Przebywając w Krakowie wpisał się do bractwa różańcowego  Będąc przeorem 
w Lublinie w  latach 1587–1598, nie tylko odnowił zniszczony przez pożar 
konwent, ale dzięki poparciu arystokracji pozyskał środki niezbędne do re-
nowacji i  rozbudowy klasztoru46  Dzięki jego zaangażowaniu w odbudowę 
klasztoru w  1593  r  w  konwencie lubelskim mogło odbyć się posiedzenie 
kapituły prowincjalnej47  Podjęto wówczas decyzję o  przyznaniu tytułu ba-
kałarza teologii, wystosowano także prośbę do generała zakonu o nadanie 
magisterium świętej teologii  Ponadto zapadła wówczas decyzja zaostrza-
jąca dyscyplinę wewnątrzklasztorną48  Do  takiego postanowienia zapewne 
przyczynił się sam Wojciech Sękowski, który zasłynął jako niestrudzony 
propagator modlitwy różańcowej49  Szczególne upodobanie do tej praktyki 
modlitewnej uwypukliło się w  czasie założenia klasztoru warszawskiego, 
albowiem jeszcze przed oficjalnym zatwierdzeniem fundacji przez generała 
zakonu w Warszawie powołano do istnienia konfraternię różańcową50  Nie bez 
znaczenia było także zaangażowanie Abrahama Bzowskiego, który był auto-
rem pracy Różaniec Panny Maryjej, jak również kazań o tematyce maryjnej 

pogrzebowy autorstwa F. Birkowskiego, Orationes Ecclesiasticae, Kraków 1622, s. 401–414; S. Barącz, 
Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, t. II, Lwów 1861, s. 248–249; Z. Mazur, Sękowski Wojciech 
(1556–1609), [w:] PSB, t. 36 (1995–1996), s. 430–431; S. Jaroszewski, Dominikańscy przeorzy konwentu 
św. Stanisława B.M. w Lublinie 1582–1660, Lublin 2001, s. 15–19; Sękowski Wojciech, [w:] Podręczna 
encyklopedia kościelna, t. XXXV–XXXVI, Warszawa 1912, s. 223; S. Brzozecki, Sękowski Wojciech OP, 
[w:] EK, t. XVIII (2013), kol. 93.

44 BK PAN, 93, nr 602, k. 209 v.
45 ADK, 907, s. 152.
46 Zob. A. Bzowski, Propago D. Hyacinthi, s. 96.
47 Z. Mazur, Sękowski Wojciech, s. 430; S. Jaroszewski, dz. cyt., s. 15 i n.; odnośnie do jego zaangażowa-

nia w odbudowę klasztoru i organizację nowicjatu i studium formalnego zob. uwagi J.A. Wadowski, 
dz. cyt., s. 281 i n., 312.

48 Z. Mazur, Sękowski Wojciech, s. 430.
49 Zob. J.A. Wadowski, dz. cyt., s. 270.
50 ADK Wa 91, s. 2; zob. też uwagi J. Piróg, Geneza i rozwój bractw różańcowych w Polsce do r. 1604, praca 

magisterska napisana na seminarium historii Kościoła pod kierunkiem ks. doc. Bolesława Kumora, 
Lublin 1966, mps w zbiorach ADK, 12, s. 32.
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propagujących modlitwę różańcową51  Wojciech Sękowski dał się także poznać 
jako zwolennik jedności prowincji, występował bowiem przeciwko planom 
Antonina z Przemyśla, który postulował wyodrębnienie prowincji ruskiej52  
Będąc przeorem w  Krakowie od  roku 1598, doprowadził do  rozbudowy 
klasztoru  Ponieważ w roku 1599 kapituła prowincjonalna mianowała go pro-
wincjałem, zrezygnował on z pełnienia obowiązków przeora w Krakowie53  
Decyzja kapituły prowincjalnej została jednakże odrzucona przez kapitułę 
generalną, o czym zdecydował opór ze strony prowincjała prowincji ruskiej 
Antonina z  Przemyśla54  Wojciech Sękowski został ponownie mianowany 
prowincjałem, a wybór ten potwierdzony został 20  listopada 1600 r  przez 
papieża Klemensa  VIII55  Będąc prowincjałem, doprowadził do  założenia 
konwentu warszawskiego, któremu przekazał relikwie św   Jacka56  W  uzna-
niu zasług dla prowincji kapituła prowincjalna w 1607 r  ponownie wybrała 
go  prowincjałem  Zmarł 21  marca 1609  r  w  Warszawie, gdzie też został 
pochowany w prezbiterium kościoła św  Jacka57 

Gdy uwzględni się tak liczne dokonania prowincjała Sękowskiego, fakt 
przekazania książek bibliotece konwentu warszawskiego nie jest niczym za-
skakującym  W Nekrografii Litwanides, charakteryzując zmarłego prowincja-
ła, podkreślił jego dokonania związane z budową klasztoru warszawskiego 
(wzniesienie chóru), odbudową konwentu lubelskiego, jak również fakt wzbo-
gacenia księgozbioru zakonnego Bibliothecam eius variis libris ornavit58  
To ostatnie wydarzenie odnotował także Abraham Bzowski59  O darach dla 
konwentu warszawskiego z wyjątkiem kroniki klasztornej milczą inne źród-
ła  W  opisach dziejów poszczególnych fundacji z  1609  r  wzmiankowane 
jest przekazanie librum choralem magnum60  Kronika klasztorna informuje 

51 Zob. Bzowski Abraham, [w:] Estreicher, t. XIII, s. 499.
52 Z. Mazur, Sękowski Wojciech, s. 430.
53 Tamże.
54 Zob. A. Bzowski, Propago D. Hyacinthi, s. 61; Z. Mazur, Sękowski Wojciech, s. 430–431.
55 ADK, 907, s. 152; F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 73; Z. Mazur, Sękowski Wojciech, s. 431.
56 ADK, Wa 91, s. 4–5.
57 Z. Mazur, Sękowski Wojciech, s. 431.
58 ADK, Pp 78, k. 30 v, zob. też mps edycji tego traktatu autorstwa dr. Macieja Zdanka, autor dziękuje 

za życzliwe udostępnienie maszynopisu Nekrografii; zob. też odmienny odczyt wpisu z Nekrografii, 
ADK, 907, s. 152.

59 A. Bzowski, Propago D. Hyacinthi, s. 96.
60 ADK, Wa 91, s. 6.
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o jeszcze jednym darze: „Fr  Albertus Sęcouius dedit alium Librum Choralem 
in pergameno scriptum per Rndu’ Frem’ Praedicatorem Generalem Fr Isaiam 
Lipnicensem”, która to książka jeszcze w XVIII w , kiedy spisywano tę partię 
kroniki, znajdowała się in pulpito Chori superioris61  Niestety pisarz zakonny 
błędnie umiejscowił przekazanie tej książki, informuje bowiem, że  miało 
to miejsce w 1610 r , kiedy to urząd prowincjała pełnił Ludwik z Przemyśla62  
Pergaminowe księgi przekazane przez prowincjała Sękowskiego, spisane przez 
o  Izajasza z Lipna, kaznodzieję generalnego, używane były w chórze aż do 
wieku XIX63 

O ile Abraham Bzowski stworzył podwaliny pod przyszłą bibliotekę, to pro-
wincjał Sękowski zadbał o należyte sprawowanie liturgii w klasztorze  Można 
z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że skoro był to umysł tak światły, 
a do tego tak sprawny administrator dóbr klasztornych (co pokazał przykład 
Lublina i Krakowa), to zapewne przekazał konwentowi warszawskiemu szereg 
kolejnych dzieł, o których jednakże milczą źródła pisane 

Do listy dobrodziejów klasztornej biblioteki należy dopisać o  Jacka Ba-
ryczkę  Ten możny członek patrycjatu warszawskiego aż czterokrotnie pełnił 
obowiązki przeora warszawskiego konwentu w  latach 1627–1630, 1635–
1638, 1639–1640, 1643–1646  Ponadto sprawował urząd prowincjała oraz 
wikariusza kontrakty mazowieckiej64  Jego dziełem było nie tylko dokoń-
czenie budowy klasztoru, na co nie szczędził środków swej rodziny, która 
wspierała dominikanów warszawskich  Ufundował także studium formal-
ne w 1646 r  zwane Baricianum, Baryczkowskim, na wzór istniejących już 

61 Tamże.
62 Odnośnie do postaci przeora zob. A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”. 

Kościół i klasztor Dominikanów św. Jacka w Warszawie w XVII wieku, [w:] Atria caeli. Epitafia i nagrobki 
w dominikańskim kościele św. Jacka w Warszawie, red. A. Markiewicz, Kraków 2009 (Studia i Źródła 
Dominikańskiego Instytutu Historycznego, 6), s. 21, przyp. 63; Catalogus, s. 403; zob. też W. Szymbor-
ski, (…) klasztor ubogi tuteczny pogorzaly, zubożały, spustoszały (…) – uwagi o najstarszym katalogu 
przeorów klasztoru dominikanów w Oświęcimiu, [w druku].

63 Zob. adnotacje w kronice klasztornej ADK, Wa 91, s. 6, oraz wzmiankę w: I.L. Rychter, Wiadomość 
historyczna o kościele i klasztorze, s. 6; R. Świętochowski, Tradycje muzyczne zakonu kaznodziejskiego 
w Polsce. Śpiewy przygodne, „Muzyka. Kwartalnik poświęcony historii i teorii muzyki oraz krytyce 
naukowej i artystycznej”, 8 (1963), nr 3 (30), s. 32.

64 ADK, Wa 91, s. 14, 16–19; F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 123; Catalogus, s. 47–48; T. Mikulski, Jacek Baryczka, 
[w:] PSB, t. 1 (1935), s. 341. 
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studiów w Lublinie i Poznaniu65  Warto podkreślić, że na potrzeby fundacji 
przeznaczył 6 tys  zł zabezpieczonych na dobrach w Bieniewicach  Z tego 
funduszu opłacano profesorów: teologii spekulatywnej (uposażenie wyno-
siło 120 florenów), teologii moralnej (80 florenów) i filozofii (60 florenów)66  
Dostęp do tych stanowisk ograniczył jedynie do członków tego konwentu67  
Rok później przekazał do biblioteki klasztornej księgozbiór niegdyś należą-
cy do swej rodziny68, a czyn ten uwypuklił XIX-wieczny historyk klasztoru 
dominikańskiego Ignacy Rychter: „roku 1647 swoją familiyną bibliotekę 
do Klasztorney wcielił”69  Jacek Baryczka, będąc sprawnym administratorem 
dóbr klasztornych, wybudował pomieszczenie, które poszerzyło powierzchnię 
biblioteki70  Kronikarz klasztorny wzmiankuje, że staraniem przeora oszklono 
refektarz, pomieszczenia biblioteki, jak i celę przeora71  Nie bez znaczenia był 
także fakt poparcia i opieki, jakimi rodzina przeora otaczała klasztor72  Zmarł 
w Warszawie 21 września 1650 r 73

W latach przeoratu o  Franciszka Grabieckiego (1671–1674) miała miejsce 
odbudowa pomieszczeń biblioteki klasztornej, która była konieczna po po-
bycie w nich wojsk szwedzkich  O wyjątkowych kompetencjach tego za-
konnika świadczy fakt, że pełnił on liczne wysokie urzędy w zakonie, takie 
jak: wikariusza prowincji (1653, 1658–1659), przeora horodelskiego (1655), 

65 ADK, Wa 91, s. 19; ACPP, t. II, s. 604; R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, [w:] Dzieje 
teologii katolickiej w Polsce, t. II: Od Odrodzenia do Oświecenia, cz. 2: Teologia neoscholastyczna i jej 
rozwój w akademiach i szkołach zakonnych, red. M. Rechowicz, Lublin 1975, dodatek I: Wykaz szkół 
filozoficzno-teologicznych (wiek XVI–XVIII), nr 132, s. 252; M. Baruch, Baryczkowie. Dzieje rodu patry-
cjuszowskiego Starej Warszawy, Warszawa 1914, s. 84; I.L. Rychter, Wiadomość historyczna o kościele 
i klasztorze, s. 18; J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 179. 

66 ADK, Wa 91, s. 19.
67 Tamże; T. Mikulski, Jacek Baryczka, s. 341; M. Baruch, dz. cyt., s. 84.
68 T. Mikulski, Jacek Baryczka, s. 341; odnośnie do darów przedstawicieli rodu Baryczków na rzecz war-

szawskich dominikanów zob. A. Sołtan, Handel książką i czytelnictwo mieszczańskie w Warszawie w XVI 
i pierwszej połowie XVII w., AM, 2 (1999), s. 77–80.

69 I.L. Rychter, Wiadomość historyczna o kościele i klasztorze warszawskim, s. 10; zob. też M. Baruch, dz. cyt., 
s. 83.

70 J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 180.
71 ADK, Wa 91, s. 19; fakt remontu biblioteki wzmiankują także F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 123 oraz 

Catalogus, s. 47.
72 Zob. przykładowo wzmianki w kronice zakonnej ADK, Wa 91, s. 18; zob. też dalsze zapisy na rzecz 

konwentu uczynione przez o. Jacka Baryczkę, tamże, s. 20; F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 123.
73 T. Mikulski, Jacek Baryczka, s. 341.
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prowincjała prowincji polskiej (1655–1659) oraz ruskiej (1664), przeora lu-
belskiego (1665–1668), nadto pełnił także obowiązki teologa na dworze Jana 
Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego oraz Jana III Sobieskiego74  
XIX-wieczni historycy, przedstawiając dzieje klasztoru, podkreślają, że będąc 
przeorem zaopatrzył bibliotekę rożnemi działami i uporządkował ją sam75  
Jakimi dziełami jednakże wzbogacił księgozbiór, tego nie wiadomo  Można 
założyć, że były to cenne dzieła naukowe, albowiem przeor ten był gruntow-
nie wykształcony  Pierwsze nauki pobierał w swym macierzystym klasztorze 
lubelskim, następnie w latach 1635–1638 uczył się w studium generalnym 
w Krakowie, a w latach 1649–1650 odbył studia w Paryżu, tam też uzyskał 
promocję na magistra świętej teologii  W 1652 r  był bakałarzem studium 
generalnego w Krakowie, a w latach 1660–1663 pełnił obowiązki regensa76 

Zastanawiający jest fakt, że kronika klasztorna nie odnotowała tych wy-
darzeń  Zaznaczono jedynie, że w 1659 r  miało miejsce odrodzenie nauki: 
Studium Philosophicum resuscitavit77  Nie byłoby to możliwe, gdyby zabrakło 
odpowiednio wykwalifikowanych mistrzów oraz książek, z których mogliby 
korzystać ich uczniowie  Uwzględniając formację intelektualną Franciszka 
Grabieckiego, można przypuszczać, że w pierwszej kolejności zadbał o dru-
ki wykorzystywane nie tylko w  pracy kaznodziejskiej, ale i  szkolnictwie  
Zapewne biblioteka wzbogaciła się o  książki należące do  jego osobistego 
księgozbioru 

Zastanawiający i trudny do wytłumaczenia jest fakt, że w źródłach kolejni 
dobrodzieje klasztornej biblioteki pojawiają się dopiero po 50 latach, a były 
to postacie nietuzinkowe, np  Piotr Drogoszewski czy Jan Damascen Łubie-
niecki  Obaj zdecydowanie przyczynili się do zorganizowania w Warszawie 
drugiego studium generalnego dla prowincji polskiej78  Kronika prowadzo-
na w klasztorze dominikańskim w Warszawie odnotowała fakt odnowienia 

74 Odnośnie do postaci przeora zob. przypis nr 79 A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, 
pański, w jasności”, s. 21; Catalogus, s. 240; M. Miławicki, W. Szymborski, dz. cyt., Katalog regensów 
studium generale oo. dominikanów w Krakowie w XVII wieku, nr 20, s. 192–194; I.L. Rychter, Wiadomość 
historyczna o kościele i klasztorze, s. 33–34.

75 J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 183.
76 W. Szymborski, M. Miławicki, dz. cyt., Katalog regensów studium generale oo. dominikanów w Krakowie 

w XVII wieku, nr 20, s. 192–193.
77 ADK, Wa 91, s. 24.
78 M. Baruch, dz. cyt., s. 84.
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biblioteki, który miał miejsce w roku 170179  Obowiązki przeora pełnił wówczas 
od trzech lat Piotr Drogoszewski, stąd można przypuszczać, że był on inspira-
torem tych wydarzeń  Za przyjęciem tego założenia przemawia sama biografia 
Drogoszewskiego i jego silne związki z macierzystym klasztorem warszawskim  
Studia formalne odbył on w Warszawie, po czym dalsze nauki pobierał w kra-
kowskim studium generalnym, które ukończył w 1683, magisterium świętej 
teologii osiągnął w 1696 r  W studium krakowskim pełnił funkcję lektora, 
bakałarza, a także regensa w latach 1695–1699  Z całą pewnością musiał dys-
ponować ogromną wiedzą z zakresu teologii oraz samych druków, gdyż był 
cenzorem ksiąg duchownych w diecezji poznańskiej, a także autorem licznych 
druków o treści religijnej80  Zabiegając o ustanowienie studium generalnego 
w Warszawie, musiał zdawać sobie sprawę z wymogów, jakim będzie musiała 
sprostać biblioteka klasztoru  Warszawski księgozbiór wzbogacił zapewne 
pracami swojego autorstwa  Przemawiałaby za tym informacja odnotowana 
w kronice, że jego pisma zarówno treści teologicznej, jak i filozoficznej były 
powszechnie używane przez mistrzów81 

Kolejnym dobrodziejem był wspomniany wyżej Jan Damascen Łubieniecki, 
przeor warszawski, teolog kasanateński w Rzymie, prowincjał i biskup w Bacãu 
w Mołdawii  Jego wkład w rozwój biblioteki warszawskiej został bardzo wysoko 
oceniony przez XIX-wiecznych historyków: „Niepomiernie zasilił też biblio-
tekę kosztownemu i ważnemi pod względem mianowicie Kościelney Historyi 
dziełami X  Jan Damascen Łubieniecki, naprzód Przeor, potem Prowincjał, 
na koniec Biskup Bakoński”82 

Przyszły przeor warszawski i prowincjał śluby zakonne złożył w warszaw-
skim konwencie 7 października 1668 r  Początkową edukację odebrał w macie-
rzystym klasztorze, po czym od 1671 r  kontynuował w studium generalnym 
w Krakowie, skąd następnie udał się do Lyonu, gdzie wykładał teologię to-
mistyczną, bakalaureat teologii otrzymał w studium krakowskim w 1686 r  
W latach 1687–1689 pełnił obowiązki zastępcy regensa w krakowskim studium  
Ukoronowaniem edukacji było osiągnięcie 10 lutego 1691 r  tytułu magistra 

79 ADK, Wa 91, s. 37.
80 Odnośnie do postaci Piotra Drogoszewskiego zob. W. Szymborski, M. Miławicki, dz. cyt., Katalog regen-

sów studium generale oo. dominikanów w Krakowie w XVII wieku, nr 34, s. 209–210; ADK, Wa 91, s. 47.
81 Tamże.
82 I.L. Rychter, Wiadomość historyczna o kościele i klasztorze, s. 10; J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 189.
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świętej teologii  Na uwagę zasługuje także fakt prowadzenia wykładów w ko-
legium fundacji kardynała Casanate83 

Sprawując urząd przeora klasztoru warszawskiego, Jan Damascen Łubie-
niecki troszczył się nie tylko o los księgozbioru, lecz także ubogacił konwent 
wielkim srebrnym świecznikiem przy głównym ołtarzu84  Kronikarze zakonni 
wielokrotnie podkreślili fakt, że to dzięki niemu biblioteka warszawska powięk-
szyła się o liczne cenne starodruki pochodzące z Francji, Niemiec czy Włoch85 

Wedle tradycji dominikańskiej Jan Damascen w 1713 r  przekazał klasz-
torowi krakowskiemu wyjątkowy dar należący niegdyś do samego św  Piu-
sa V: „Mszał w szkło oprawny, z którego odprawiał Msze ś  łzami go polewając”86  
Dar ten wedle części badaczy dominikańskich znajdował się nie w klasztorze 
krakowskim, a warszawskim  Tak uważał XIX-wieczny histryk zakonny o  Sa-
dok Barącz  Wiadomość o przekazaniu mszału klasztorowi warszawskiemu 
odnotował także kronikarz zakonny87  Odpowiedź na pytanie gdzie znajdował 
się mszał Piusa V przyniosło dzieło XVIII-wiecznego kronikarza Wawrzyńca 
Teleżyńskiego  Opisując uroczystości obchodów kanonizacji Piusa V, które 
miały miejsce w Krakowie w 1713 r , wyjaśnił zagadkę, gdzie trafił mszał świą-
tobliwego papieża  Otóż podług relacji Teleżyńskiego, Jan Damascen Łubienie-
cki przywiózł z Rzymu nie jeden, a dwa mszały niegdyś należące do Piusa V  

83 O postaci o. Łubienieckiego zob. szerzej Z Przybyszewa w świat, czyli uwagi o życiu Jana Damascena 
Łubienieckiego, PT, 20 (2014), s. 239–260; I.L. Rychter, Wiadomość historyczna o kościele i klasztorze, 
s. 35.

84 ADK, Wa 91, s. 34.
85 F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 124; K. Chodykiewicz, De rebus gestis, s. 291; BK PAN, 93, rok 1711, pkt 968, 

k. 259 v; I.L. Rychter, Wiadomość historyczna o kościele i klasztorze, s. 10; J. Bartoszewicz, dz. cyt., 
s. 189; ADK, S 12/67b; R. Świętochowski, Słownik biograficzny oo. Dominikanów w Polsce, t. II: H–Ż, 
Kraków 1978, s. 162; J. Reychman, Lubieniecki (Łubieniecki) Jan Damascen Mikołaj h. Rola, [w:] PSB, t. 17 
(1972), s. 597; S. Barącz, Rys dziejów, t. II, s. 69; F. Radziszewski, Wiadomość historyczno-statystyczna 
o znakomitszych bibliotekach i archiwach publicznych i prywatnych, tak niegdyś byłych jako i obecnie 
istniejących w krajach dawną Polskę składających, a mianowicie: w Królestwie Polskiem, Gallicyi, W. Ks. Po-
znańskiem i Zachodnich guberniach Państwa Rossyjskiego, Kraków, 1875, s. 93. AGOP, XIV Lib AAA p. II,  
k. 666 r.

86 M. Siejkowski, Świątnica Pańska to iest Kościół Boga w Troycy SS. iedynego z Klasztorem WW. OO. Domi-
nikanów w Krakowie, znacznemi Swiętych Pańskich Relikwii, Kapicami, Ołtarzami, Obrazami y rożnemu 
Apparencyami przyozdobiona, Kraków 1743, s. 39.

87 Zob. wzmianki o przekazaniu konwentowi warszawskiemu mszału z relikwiami św. Piusa V w: Catalogus, 
s. 410; S. Barącz, Rys dziejów, t. II, s. 69; F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 178; zob. też uwagi J. Bartoszewicz, 
dz. cyt., s. 190.



Dobrodzieje warszawskiej biblioteki dominikańskiej  147

Jeden z nich trafił do konwentu warszawskiego, a drugi do krakowskiego88  
Do Krakowa trafił ponadto korporał zbroczony łzami świętego89 

Uwadze jak dotąd umknął fakt podarowania w 1689 r  kolejnych ksiąg  
W klasztornych rachunkach 21 września 1689 r  odnotowano wydatek związany 
z oprawą 7 ksiąg ofiarowanych przez o  Łubienieckiego  Introligator oprawił 
je w skórkę nakrapianą90 

Dbałość o klasztorną bibliotekę, jaką przejawiał Jan Damascen Łubieniecki, 
dalece przewyższała innych przeorów warszawskich  Tłumaczyć to można 
faktem wyjątkowego umiłowania macierzystego konwentu  Łubieniecki będąc 
zastępcą regensa studium w Krakowie oraz wykładowcą w Lyonie i Rzymie, 
musiał zdawać sobie sprawę jak ważką rolę w kształceniu odgrywa klasztorna 
biblioteka 

Kronika, jak również klasztorne rachunki nie przynoszą dalszych informacji 
o dobrodziejach biblioteki  Rachunki informują jedynie o coraz częstszych 
wydatkach związanych z oprawą i renowacją starych ksiąg  Ostatnim dobro-
dziejem klasztornej biblioteki był przeor Damian Dzieszkowski, którego to sta-
rania przyczyniły się do odnowienia zbiorów po zniszczeniach, jakie poniósł 
księgozbiór na początku wieku XIX91  Ojciec Sadok Barącz podkreślił, że upo-
rządkowanie wielu bibliotek klasztornych było dziełem Dzieszkowskiego92 

Podobnie jak poprzedni dobrodzieje był on związany z warszawskim stu-
dium  Po zdobyciu tytułu lektora w 1798 r  wykładał w owym studium, był 
także magistrem studentatu, bakałarzem, a także regensem w latach 1805–
1807  Obowiązki przeora klasztoru warszawskiego pełnił wielokrotnie w latach 
1807–1814 oraz 1822–1830)  Sprawował także urząd prowincjała w latach 
1815–1821, 1824–1827 i 1834–183993 

Ten pobieżny przegląd dobrodziejów warszawskiej biblioteki klasztoru 
ojców dominikanów jasno wykazał, że  to przedstawiciele władz klasztoru 
zabiegali o poszerzenie zbiorów bibliotecznych  Lektura źródeł pisanych nie 
pozwoliła jednak na  uchwycenie świeckich darczyńców, jak również osób 

88 BK PAN, 93, rok 1713, pkt 974, k. 260 r.
89 Tamże. Odnośnie do mszału św. Piusa V zob. też ADK, Kr 38, s. 6.
90 ADK, Wa 82, s. 356.
91 Zob. I.L. Rychter, Wiadomość historyczna o kościele i klasztorze, s. 11; ADK, Wa 91, s. 62; Catalogus,  

s. 191.
92 Tamże.
93 Zob. szerzej R. Świetochowski, Dzieszkowski Damian, [w:] PSB, t. 6 (1948), s. 166–167.
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stanu duchownego niebędących bezpośrednio związanych z  warszawskim 
konwentem  Każdorazowo byli to albo prowincjałowie, albo przeorzy  Co war-
te jest szczególnego podkreślenia, niemalże wszyscy legitymowali się studiami 
zagranicznymi, pełnili wysokie funkcje zakonne w polskiej prowincji  Śmiało 
można stwierdzić, że dobrodzieje warszawskiej biblioteki byli postaciami nie-
przeciętnymi, które wywarły istotny wpływ na losy prowincji lub, jak miało 
to miejsce w przypadku Abrahama Bzowskiego, na historiografię zakonną  
Warto zastanowić się także, czy listy tej nie można by  poszerzyć  Wnikli-
we badania nad zachowanymi warszawskimi drukami zapewne ujawniłyby 
znacznie szerszy krąg darczyńców warszawskiej biblioteki94  Z całą pewnością 
znajdą się wśród nich pierwsi wykładowcy warszawskiego studium, regens 
Albertus Siekielewicz, prezentat Alanus Bardziński, lektor Alanus Soszyński, 
lektor primarius Innocenty Golankowicz, lektor Ambroży Kozielski  Można 
przypuszczać, że zbiory klasztornej biblioteki zasilały także książki należące 
niegdyś do nowicjuszy, co było zwyczajową praktyką w zakonie braci kazno-
dziejów95 

Na podstawie zachowanych klasztornych rachunków można stwierdzić, 
że dość rzadko kupowano nowe publikacje do biblioteki  Niestety rachunki 
prowadzone były niezwykle skrótowo, przy odnotowywaniu faktu nabycia 
publikacji najczęściej nie podawano pełnego tytułu publikacji, a jedynie ogól-
nikowo ją charakteryzowano  Próba identyfikacji, jaka książka kryła się pod 
wieloznacznym określeniem książka niemiecka (zapis z 18 X 1683, zob  tabela 1, 
pozycja 4), jest obecnie praktycznie niemożliwa  Obecność mszałów wśród 
listy zakupionych pozycji nie może być żadnym zaskoczeniem, podobnie jak 
zbiorów exemplów czy publikacji pomocnych przy głoszeniu kazań  Warto 
podkreślić, że ojcowie dbali o zakup wydanych drukiem bulli papieskich, bulla-
rium swego zakonu oraz konstytucji sejmowych, a nawet zbiorów praw o czym 
świadczy fakt nabycia w 1739 r  zbioru praw, przywilejów i konstytucji sejmo-
wych Volumina Legum. Zestawiona w tabeli 1 lista zakupionych książek uka-
zuje, że w konwencie warszawskim nie przeznaczano większych sum na zakup 
nowych książek  Nie udało się uchwycić prawidłowości zakupów, zapewne nie 

94 Wykaz znaczniejszych braci konwentu warszawskiego autorów licznych druków zestawił już w XIX 
wieku Ignacy Loyola Rychter, zob. I.L. Rychter, Wiadomość historyczna o kościele o kościele i klasztorze, 
s. 21 i n.

95 Zob. uwagi L. Zalewski, dz. cyt., s. 5.
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prowadzono celowej polityki poszerzania księgozbioru o najnowsze publikacje, 
do czego zobowiązywały postanowienia kapituł generalnych  Wydatkowane 
sumy były stosunkowo niewielkie, przypadek konwentu lwowskiego, kiedy 
to istniała pewna kwota pieniędzy, od której procent był przeznaczano na za-
kup nowych książek96, znacząco odbiega od sytuacji w klasztorze warszawskim 

Przeważająca liczba zapisów zawartych w klasztornych rachunkach od-
noszących się do biblioteki i księgozbioru traktuje o renowacji ksiąg  Zapisy 
o wydatkach związanych z pracą introligatorską najczęściej nie precyzują, jakie 
książki poddawane były renowacji  Nie sposób jednoznacznie określić, czy 
były to księgi liturgiczne, czy publikacje przechowywane w bibliotece, z tych 
względów zostały one łącznie potraktowane i umieszczone w tabeli 2 

Brak kompletnych spisów książek znajdujących się w bibliotece97, chociaż 
w myśl postanowień zakonnych powinny być prowadzone, nie pozwala na peł-
ne odtworzenie księgozbioru konwentu warszawskiego  Dysponujemy jedynie 
wzmianką w rachunkach, że w 1806 r  podjęto wysiłek sporządzenia katalogu 
bibliotecznego98, czy jednakże został on sporządzony? I jak mógł wyglądać? 
Pytania te w świetle zachowanych źródeł muszą pozostać bez odpowiedzi  
Zatraceniu uległ rękopis, który zasilił zbiory przyszłej Biblioteki Uniwersy-
tetu Warszawskiego, a był nim spisany w 1854 r  Skorowidz autorów spisanej 
biblioteki O.O. Dominikanów Warszawskich99 

Lektura źródeł pisanych sugeruje, że dominikanie warszawscy realizowali 
postanowienia instrukcji bibliotecznej Humberta z Romans, który polecał, aby 
poprzez dary książnice zakonne były powiększane100  Zapewne także w myśl 
postanowień zakonnych realizowano politykę wymiany dubletów101  Zapiski 
zawarte w klasztornych rachunkach związane z funkcjonowaniem biblioteki 
dowodzą, że księgozbiór był należycie zabezpieczony i zadbany 

  96 I. Szostek, dz. cyt., s. 414.
  97 Zachował się jedynie pobieżny spis ksiąg sporządzony około 1612 r., zob. ADK, Wa 86.
  98 Tabela 3, pozycja 12.
  99 H. Kozerska, Straty w zbiorze rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w czasie I i II wojny 

światowej, Warszawa 1960, s. 111.
100 Humbertus de Romanis, De Vita regulari, ed. J. Berthier, t. II, Romae 1889, s. 264; K. Zawadzka, Biblioteka 

klasztoru Dominikanów we Wrocławiu, s. 300; taż, Ze studiów nad bibliotekami klasztornymi dominikanów 
na Śląsku, s. 306; zob. też uwagi K.W. Humphreys, dz. cyt., s. 19–20.

101 K. Zawadzka, Biblioteka klasztoru Dominikanów we Wrocławiu, s. 303, 330.
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Aneks

Wypisy z klasztornych rachunków odnoszące się do dziejów księgozbioru 
w konwencie warszawskim

Tabela 1. Zakupy książek

Lp. Data Zakup książki ŹróDło

1 30 II 1668 Za Constitucie ADK, sygn  Wa 32, s  123

2 13 III 1668 Za Constitucie [seymowe przekreślone] ADK, sygn  Wa 32, s  124

3 11 V 1680 Za bullas Pontificum ADK, sygn  Wa 82, s  31

4 18 X 1683 Za książkę niemiecką ADK, sygn  Wa 82, s  152

5 V 1729 Za mszał w Sexternach ADK, sygn  Wa 34, s  20

6 10 X 1728
Za trzy exemplarze konstytucyi Papieża Ben-
dykta 13

ADK, sygn  Wa 34, s  5

7 18 XI 1729 Za konstytucje alias Bullas ADK, sygn  Wa 34, s  8

8 12 III 1730
Za dwie Xięgi na Bibliotekę S  Augustini 
in Psalmos et Sassiani Collectiones variae

ADK, sygn  Wa 34, s  60

9 1 XII 1730 Za 5 oprawnych Direktorium y 4 nie oprawne ADK, sygn  Wa 34, s  99

10 20 XII 1731 Za kalendarz polski ADK, sygn  Wa 33, s  35

11 24 VII 1732 Za dwa kanony drukowane na zakrystię ADK, sygn  Wa 34, s  167

12 26 XII 1732 Za Xięgę alias za kazania de Dominicii ADK, sygn  Wa 34, s  139

12 10 XII 1735
Za książkę Polską, alias pro Speculo Exemplo-
rum dla Br[ata] Kazn[odziei]

ADK, sygn  Wa 34, s  256

13 6 VIII 1739
Na wykupienie ostatnich tomów Volumin 
Legu’[m]

ADK, sygn  Wa 34, [b p ]

14 26 XII 1739 Za mszaliki rzymskie [7]
ADK, sygn  Wa 34, brak 
paginacji

15 2 X 1743 Pro Bullario Ordinis in Sex libris ADK, sygn  Wa 37, s  42

16 23 IX 1760 Za 6 mszałów w Gdańsku ADK, sygn  Wa 45, s  16

17 16 VIII 1765 Starychna ksiązka do Lipnika ADK, sygn  Wa 24, s  150

18 25 X 1765 3 Konstytucje sejmowe ADK, sygn  Wa 24, s  138

19 20 II 1766 Starychna książka Jemiel ADK, sygn  Wa 24, s  119

20 27 XI 1769 Druki pro devotionea ADK, sygn  Wa 31, s  47

21 8 III 1805
Za xiążkę, ktorey tytuł: Droga do znaiomości 
iakim porządkiem Interessa idą, w Państwach 
Pruskich

ADK, sygn  Wa 52 [b p ]

22 3 VI 1808 Za Żywoty SS Pańskich ADK, sygn  Wa 52 [b p ]
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Lp. Data Zakup książki ŹróDło

23 23 II 1815
Za 10 tomów Bibliothecae prompta Lucii 
Ferrarii

ADK, sygn  Wa 52 [b p ]

24 25 XI 1817
Dla Akademików na Chrystomagice grecką 
i wypisy hebrajskie

ADK, sygn  Wa 52 [b p ]

25 30 XI 1817
Teologii za 6 tomów Engielberta dla Akademi-
ków

ADK, sygn  Wa 52 [b p ]

Tabela 2. Oprawy i renowacja książek

Lp. Data renowacja książek ŹróDło

1 21 VII 1666 Naprawa brewiarza chórowego ADK, sygn  Wa 32, s  63

2 3 II 1668 Od introligowania książki ADK, sygn  Wa 31, s  122

3 15 XII 1668 Od oprawy książki ADK, sygn  Wa 31, s  158

4 II 1669 Od puzderka na brewiarz PP ADK sygn  Wa 32, s  162

5 26 III 1669 Za książkę y iey oprawę ADK, sygn  Wa 32, s  162

6 6 X 1670 Introligatorowi ADK, sygn  Wa 32, s  170

7 XII 1670 Od oprawy książki ADK, sygn  Wa 32, s  173

8 25 I 1674 Od oprawy książki ADK, sygn  Wa 32, k  226 r 

9 22 II 1674 Introligatorowi ADK, sygn  Wa 32, k  226 v

10 1 IX 1679 Od oprawy książki ADK, sygn  Wa 82, s  5

11 25 XII 1679
Introligatorowi co oprawił Cesarei Baroniusza 
y S  Bernardi in folio

ADK, sygn  Wa 82, s  17

12 28 VI 1688 Introligatorowi od oprawienia mszału y starych kart ADK, sygn  Wa 82, s  314

13 4 X 1688
Od oprawy mszału także mundi Symbolici 
et alterius libri

ADK, sygn  Wa 82, s  324

14 13 VII 1689
Introligatorowi od oprawy Psałterza, Kalendy,
y Brewiarza

ADK, sygn  Wa 82, s  346

15 24 VIII 1689 Introligatorowi od trzech książek oprawienia ADK, sygn  Wa 82, s  349

16 21 IX 1689
Introligatorowi od Xiąg siedmiu od Oyca Łubie-
nieckiego na Bibliotekę ofiarowanych oprawienia 
w skórkę nakrapianą

ADK, sygn  Wa 82, s  356

17 9 VII 1690 Introligatorowi od oprawienia kolektarza starego ADK, sygn  Wa 82, s  367

18 17 XI 1729
Od oprawy mszału rzymskiego, y od reparacji 
dwóch mszałów także rzymskich introligatorowi

ADK, sygn  Wa 34, s  44

19 22 XII 1729 Introligatorowi od oprawy Xiąg na Bibliotekę ADK, sygn  Wa 34, s  50

20 8 XII 1729
Introligatorowi ad rationem oprawiania starych 
Xiąg na Bibliotekę

ADK, sygn  Wa 34, s  47

21 29 XII 1729

Od oprawy Introligatorowi mszału nowego; 
temuż od oprawy czterech mszałów starych, 
Psałterza starego, oprawy antyfonarza chórowego 
wielkiego, Kalendy, brewiarza małego

ADK, sygn  Wa 34, s  51
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Lp. Data renowacja książek ŹróDło

22 8 II 1730 Introligatorowi za oprawę Xiąg ADK, sygn  Wa 34, s  59

23 27 VIII 1730 Od oprawy Żywotów Świętych Pańskich ADK, sygn  Wa 34, s  85

24 27 VIII 1730 Od oprawy Xięgi na Kazania różne ADK, sygn  Wa 34, s  85

25 15 IX 1730
Od oprawienia Xiąg na Bibliotekę Flor  Exem-
plorum, Konstytucyi Koronnych,… Alberti 
M  Exidii Columnae, Skryptów Theologiae

ADK, sygn  Wa 34, s  87

26 5 XI 1730 Introligatorowi od oprawy Antyfonarza ADK, sygn  Wa 34, s  95

27 18 I 1732 Od oprawy iedney Xięgi Kroniki ADK, sygn  Wa 34, s  103

28 29 VII 1732
P  Introligatorowi od oprawy Antyfonarzów y od 
oprawy Xiążek na Bibliotekę

ADK, sygn  Wa 34, s  123

29 23 IX 1732 Panu Janowi Introligatorowi dałem od oprawy ADK, sygn  Wa 34, s  131

30 8 XII 1732
Od oprawienia mszalików requialnych do za-
krysti

ADK, sygn  Wa 34, s  138

31 9 IV 1732 Od oprawy ceremoniarza introligatorowi ADK, sygn  Wa 34, s  195

32 25 XII 1734 Introligatorowi od Biblii ADK, sygn  Wa 34, s  185

33 IV 1674 Introligatorowi ADK, sygn  Wa 32, s  227

34 19 III 1735 Introligatorowi od naprawy Antyfonarza ADK, sygn  Wa 34, s  263

35 29 V 1735 Od oprawy i reparacji brewiarza chórowego ADK, sygn  Wa 34, s  267

36 20 IV 1737 Introligatorowi od oprawy brewiarza chóregowe ADK, sygn  Wa 34, s  342

37 III 1739 Od oprawy mszału starego ADK, sygn  Wa 34, s  378

38 26 XII 1739
Od oprawy mszalików [7 mszałów] rzymskich 
w skórki konwenckie

ADK, sygn  Wa 34, [b p ]

39 26? I 1741
Introligatorowi od oprawienia Księgi Chorowy 
Wielki

ADK, sygn  Wa 34 [b p ]

40 6 XI 1741
Introligatorowi od oprawy kolektarzy y księgi 
in folio

ADK, sygn  Wa 34 [b p ]

41 21 IV 1742
Introligatorowi od reparacyi […] Dziejów 
Apostolskich

ADK, sygn  Wa 37, s  14

42 8 XI 1747
Introligatorowi Panu Iluszkiewiczowi na nici 
do xiąg

ADK, sygn  Wa 37, s  108

43 8 II 1756
Introligatorowi na sznurki, koperwas, igłę, 
cynober, na nici czerwone y białe, na wódkę 
senoaserową, na kley y tygielek do kleju

ADK, sygn  Wa 37, s  200

44 20 II 1756 Na kleatury introligatorowi ADK, sygn  Wa 37, s  200

45 24 II 1756 Na sznurki introligatorowi ADK, sygn  Wa 37, s  200

46 26 II 1756 Za skórkę do oprawy xiążki chorowey ADK, sygn  Wa 37, s  200

47 III 1756
Introligatorowi na złoto, nici, koperwas, papier 
szary do xiążek

ADK, sygn  Wa 37 [b p ]

48 III 1756 Na złoto do książek ADK, sygn  Wa 37, [b p ]

49 III 1756 Introligatorowi na cynober y koperwas ADK, sygn  Wa 37, [b p ]
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Lp. Data renowacja książek ŹróDło

50 III 1756 Introligatorowi na praczke y buty ADK, sygn  Wa 37, [b p ]

51 III 1756 Introligatorowi na nici, iaica do xiążek ADK, sygn  Wa 37, [b p ]

52 6 IV 1756
Introligatorowi na nici, sznurki y od ostrzenia 
żelaza

ADK, sygn  Wa 37, s  202

53 8 IV 1756 Na bibułę na Kleatury do xiążek ADK, sygn  Wa 37, s  202

54 11 IV 1756 Na papier szary y złoto do xiążek introligatorowi ADK, sygn  Wa 37, s  202

55 IV 1756 introligator ad rationem zasług ADK, sygn  Wa 37, s  201

56 IV 1756 Introligatorowi na nici, sznurki y kley ADK, sygn  Wa 37, s  201

57 IV 1756 Introligatorowi na papier szary do xiążek ADK, sygn  Wa 37, s  201

58 IV 1756 Introligatorowi na papier do tektur ADK, sygn  Wa 37, s  201

59 IV 1756 Introligatorowi na nici y cynober ADK, sygn  Wa 37, s  201

60 18 V 1756
Introligatorowi na koperwas, nici, dwie xiążki, 
złota, librę papieru szarego, kley y igłę

ADK, sygn  Wa 37, s  204

61 V 1756 Introligatorowi na nóż i krochmal ADK, sygn  Wa 37, s  203

62 6 VII 1756
Introligatorowi na nici, złoto, koperwas kroch-
mal

ADK, sygn  Wa 37, s  208

63 10 VII 1756
Introligatorowi ad r[atio]ne od oprawowania 
xiążek

ADK, sygn  Wa 37, s  208

64 24 VII 1756 Introligatorowi na nici, sznurki y złoto do xiąg ADK, sygn  Wa 37, s  210

65 VII 1756 Introligatorowi na cynober, kley y nici ADK, sygn  Wa 37, s  207

66 11 VI 1756 Introligatorowi na cynober y złoto do xiążek ADK, sygn  Wa 37, s  206

67 3 VIII 1756 Introligatorowi na garniec ADK, sygn  Wa 37, s  210

68 27 VIII 1756
Introligatorowi na cynober, nici, kley, złoto, 
krochmal, papier

ADK, sygn  Wa 37, s  212

69 31 VIII 1756 Introligatorowi na złoto ADK, sygn  Wa 37, s  212

70 1 X 1756 Introligator na kley y złoto do xiążek ADK, sygn  Wa 37, s  214

71 9 X 1756 Introligatorowi dla praczki ADK, sygn  Wa 37, s  214

72 17 X 1756 Introligatorowi ad r[atio]ne roboty ADK, sygn  Wa 37, s  214

73 X 1756 Introligatorowi ad r[atio]nem roboty ADK, sygn  Wa 37, s  213

74 XI 1756 Introligatorowi na papier ADK, sygn  Wa 37, s  213

75 XI 1756 Introligatorowi na nici, złoto do xiążek ADK, sygn  Wa 37, s  213

76 XI 1756 Introligatorowi ad r[atio]ne roboty ADK, sygn  Wa 37, s  213

77 12 XII 1756 Introligatorowi na kley i farbę ADK, sygn  Wa 37, s  216

78 19 XII 1756 Introligatorowi ad r[atio]nem zasług czyli roboty ADK, sygn  Wa 37, s  216

79 26 XII 1756 Introligatorowi ad r[atio]nem roboty ADK, sygn  Wa 37, s  216

80 28 XII 1756 Introligatorowi ad r[atio]nem roboty ADK, sygn  Wa 37, s  218

81 29 XII 1756 Introligatorowi Gwandykowi na Kley y złoty ADK, sygn  Wa 37, s  218

82 XII 1756 Introligatorowi ad r[atio]ne roboty ADK, sygn  Wa 37, s  215

83 jw jw jw 
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Lp. Data renowacja książek ŹróDło

84 2 I 1757 Introligatorowi na cynober y papier czerwony ADK, sygn  Wa 37, s  218

85 11 I 1757 Introligatorowi na złoto kley, nici, y iayca ADK, sygn  Wa 37, s  218

86 I 1757 Introligatorowi ad r[atio]nem roboty ADK, sygn  Wa 37, s  217

87 I 1757 Introligatorowi na złoto, nici, iaia do książek ADK, sygn  Wa 37, s  217

88 II 1757 Introligatorowi na kley, nici y cynober ADK, sygn  Wa 37, s  217

89 II 1757
Introligatorowi na złoto, papier czerwony, 
cynober

ADK, sygn  Wa 37, s  217

90 24 II 1757 Introligatorowi na sznórki do książek ADK, sygn  Wa 37, s  218

91 25 II 1757 Introligatorowi na papier szary, kley i nici ADK, sygn  Wa 37, s  218

92 15 III 1757 Introligatorowi na doces ADK, sygn  Wa 37, s  220

93 21 III 1757 Introligatorowi na złoto y Kley ADK, sygn  Wa 37, s  220

94 24 III 1757 Introligatorowi na papier szary ADK, sygn  Wa 37, s  220

95 31 III 1757 Introligatorowi na złoto y igłę ADK, sygn  Wa 37, s  220

96 III 1757 Introligatorowi na sznurki ADK, sygn  Wa 37, s  219

97 III 1757 Introligatorowi na koperwas y papier szary ADK, sygn  Wa 37, s  219

98 III 1757 Introligatorowi na nici roboty ADK, sygn  Wa 37, s  219

99 IV 1757 Introligatorowi na nici, złoto y cynober ADK, sygn  Wa 37, s  221

100 IV 1757 Introligatorowi na sznurki, nici, kley y cynober ADK, sygn  Wa 37, s  221

101 10 X 1760 Od oprawy 5 mszałów starych ADK, sygn  Wa 45, s  17

102 8 X 1763 Od oprawy Brewiarza ADK, sygn  Wa 42, s  60

103 15 VI 1764
Od oprawy ksiąk chórowych to iest Psałterza, 
Antyfonarza

ADK, sygn  Wa 42, s  102

104 24 VI 1764 Za oprawę Antyfonarza y Psałterza ADK, sygn  Wa 42, s  105

105 26 VIII 1764 Od oprawy kolektarza starego ADK, sygn  Wa 42, s  117

106 15 II 1764 Od oprawy książki chórowej ADK, sygn  Wa 24, s  62

107 15 IV 1765 Brewiarze chórowe oprawab ADK, sygn  Wa 31, s  69

108 12 I 1767 Brewiarz oprawac ADK, sygn  Wa 31, s  96

109 10 IX 1770 Od oprawy książki Ritualis Romani ADK, sygn  Wa 45, s  70

110 16 V 1771 Od oprawy książki chorowey ADK, sygn  Wa 45, s  82

111 16 V 1771 Od oprawy książki ADK, sygn  Wa 45, s  83

112 4 VI 1771 Od oprawy Brewiarza chorowego ADK, sygn  Wa 45, s  83

113 16 XII 1773 Od oprawy kollektarza do chóru ADK, sygn  Wa 45, s  128

114 23 IV 1774 Od oprawy 2 książek ADK, sygn  Wa 45, s  136

115 3 X 1774 Od oprawy Mszałów y Psałterza chorowego ADK, sygn  Wa 45, s  151

116 23 VII 1775 Od oprawy nowego psałterza ADK, sygn  Wa 45, s  162

117 20 IX 1775 Od oprawy 2 książek ADK, sygn  Wa 45, s  170

118 2 VI 1776 Od oprawy 2 książek ADK, sygn  Wa 45, s  60

119 28 III 1778
Od oprawy 4 książek y Żywotór ordinis w czarną 
skórę

ADK, sygn  Wa 45, s  209
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Lp. Data renowacja książek ŹróDło

120 15 X 1802 Za oprawę Brewiarza Chorowego ADK, sygn  Wa 52 [b p ]

121 31 V 1803 Za oprawę kollektarza ADK, sygn  Wa 52 [b p ]

122 7 XI 1803
Introligatorowi odprawy Martyrologium 
y Teczki

ADK, sygn  Wa 52 [b p ]

123 24 XII 1804
Introligatorowi od oprawy mszałów 2 y Antyfo-
narza

ADK, sygn  Wa 52 [b p ]

124 12 I 1805
Introligatorowi od oprawy antyfonarza choro-
wego

ADK, sygn  Wa 52 [b p ]

125 31 III 1806 Introligatorowi od reparacy mszału ADK, sygn  Wa 52 [b p ]

126 16 VII 1806
Introligator  Za oprawę książek 3 Catena aurae, 
Discursus super Litaias y Dekretow w skórke 
Introligatorską

ADK, sygn  Wa 52 [b p ]

127 1 IV 1807 Introligator  Za oprawę martyrologium ADK, sygn  Wa 52 [b p ]

128 10 I 1808 Introligator  Od oprawy 2 Brewiarzów ADK, sygn  Wa 52 [b p ]

129 16 IV 1810
Introligator za oprawę psałterza y od reparacyi 
Brewiarza z Patronami dla chóru P  Poniklowi-
czowi

ADK, sygn  Wa 52 [b p ]

130 3 VIII 1811 Introligator za oprawę 4 mszałów ADK, sygn  Wa 52 [b p ]

131 5 III 1813
Introligator – za oprawę Biblii y 3 Brewiarzy 
chorowych, Żywotów X Skargi y 4 Mszałów

ADK, sygn  Wa 52 [b p ]

132 23 II 1815
Oprawa 10 tomów Bibliothecae prompta Lucii 
Ferrario w 3 woluminach

ADK, sygn  Wa 52 [b p ]

prZypisy Do tabeLi
a Zapewne były to kartki, późniejsze rachunki wzmiankują druk kartek z okazji św. Dominika, 

św. Jacka.
b Przy odnotowywaniu wydatków na oprawę brewiarzy zaznaczono, że należały do śp. o. Sym-

fanjana.
c Brewiarz należał do śp. o. Cienia.

Tabela 3. Wydatki związane z biblioteką

Lp. Data informacje o remontach bibLioteki ŹróDło

1 27 II 1668 Za klucz na bibliotekę pro camera Provinciali ADK, sygn  Wa 32, s  124

2 1 XI 1668 Ślusarzowi od naprawy zamka do biblioteki ADK, sygn  Wa 32, s  154

3 4 VII 1680
Mularzowi nad kontrakt od faciaty koscielnej 
y Biblioteki naprowienia

ADK, sygn  Wa 82, s  35

4 12 VIII 1680

Za sześć funtów kleiu za farby rożne y Kasnies 
krety do malowania pułapu na wielkiey bibliotece
Malarzowi który będzie malował na tey Biblio-
tece pułap na który się ztargował za złotych 
tydzień

ADK, sygn  Wa 82, s  39
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Lp. Data informacje o remontach bibLioteki ŹróDło

5 29 III 1690
Ślusarzowi od naprawienia szkatułek dwóch 
Oyca Przeora y od zamku Biblioteki

ADK, sygn  Wa 82, s  354

6 20 V 1732 Za papier O Dokorowi do Historiye Zakonny ADK, sygn  Wa 34, s  114

7 15 VII 1732
Za 10 liber papieru dla O Doktora Wrzeszcza 
na kontynuacię Hisoryj

ADK, sygn  Wa 34, s  160

8 13 I 1752 Gwoździe na bibliotekę ADK, sygn  Wa 37, s  148

9 III 1756
Za klucz do szafy na bibliotece y od otworzenia 
zamku

ADK, sygn  Wa 37, k  200 r

10 23 VII 1774 Malarzom od Biblioteki za dni 3 ADK, sygn  Wa 45, s  142

11 17 VIII 1804
Mularzowi Janowi Dembowskiemu…  zpodrzu-
ceniem dachówki nad całą Biblioteką…

ADK, sygn  Wa 52 [b p ]

12 4 XII 1806
Katalog  Za pisanie katalogu Xiąg Bibliotecznych 
Francuzowi

ADK, sygn  Wa 52 [b p ]

13

III 1818
[dział 
wydatków 
na Biblio-
tekę]

Mularzom 2 i pomocnikom 2 przez dwie 
niedziele reparującym Bibliotekę z murowaniem 
dawnych okien za żywice mydło y klej
Ludzom przenoszącym xiążki na piwo B  Szcze-
pan wydał bratbale i gwoździe
Na kley dla stolarza
Ślusarzowi za okucie 4 okien, 12 drzwi nowych 
z dorobieniem zawias haków zamku kluczów 
podwoynych kraty ad okucia rynny 5 obręczami 
srubami zawias brykazow do szaf
Szklarzowi ad naszklenia 5 okien i nad drzwiami 
iednemi
P  Jaksowi stolarzowi a conto zrobienia szaf 
do biblioteki za wszystkie szafy i 3 stoły z puł-
kami

ADK, sygn  Wa 52 [b p ]

14 1 IV 1818 Za sześć tarcic na stoły do biblioteki ADK, sygn  Wa 52 [b p ]

15 2 V 1818
Kotlarzowi od reparacji hultaia przy starej 
bibliotece

ADK, sygn  Wa 52 [b p ]



Pielgrzymka  
bractwa różańcowego z Warszawy 

do Częstochowy w 1608 r.

w zbiorach archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie prze-
chowywana jest fotokopia bezcennego źródła do dziejów klasztoru dominikań-
skiego w Warszawie1 – Annales Conventus Varsaviensis Ordinis Praedicatorum, 
których oryginał znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej2  W informującej 
o najważniejszych dziejach konwentu kronice znaleźć można interesujący za-
pisek, odnoszący się do funkcjonowania tamtejszego bractwa różańcowego3  
Jest to zwięzły opis pielgrzymki na Jasną Górę4  Fragment ten posłuży zarówno 

1 ADK, Wa 91.
2 BN BOZ, rkps 1165; rękopis ten zakupiono od warszawskiego antykwariusza A. Rozenweina 17 stycz-

nia 1875, R.T. Makowski, Rękopisy dominikańskie w zbiorach Biblioteki Narodowej, PT, 9 (2003), s. 175, 
179–180.

3 Kronika ta powstała na kanwie wcześniejszych zapisów bądź innego źródła, zapisy odnoszące się 
do lat 1603–1701 zostały wpisane przez jednego pisarza, późniejsze losy klasztoru opisywał już inny 
skryba. W toku lektury odnaleźć można dopiski lub komentarze z czasów przepisywania kodeksu, 
zob. I.M. Laskowska, Cykl obrazów z drugiej połowy XVII wieku z kościoła dominikanów pw. św. Jacka 
w Warszawie, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, 8 (1964), s. 254, przypis 3; M.W. Urbanowski, 
Architektura kościoła św. Jacka w Warszawie, [w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, 
red. J. Kłoczowski, t. II, Warszawa 1975, s. 198, przyp. 5. 

4 O tytułowej pielgrzymce bez podawania bliższych okoliczności jej przebiegu wspominali jedynie 
historycy XIX-wieczni oraz Anna Markiewicz, charakteryzując XVII-wieczne dzieje świątyni, zob. I.L. Rych-
ter, Wiadomość historyczna o kościele i klasztorze warszawskim XX Dominikanów na Nowem Mieście, 
[w:] Na popis publiczny uczniów szkoły wydziałowey XX. Dominikanów mający się odbyć w d. 21 i 22 lipca 
1828, Warszawa 1828, s. 8; J. Bartoszewicz, Kościoły warszawskie i ich wizerunki opisane pod względem 
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do ukazania dziejów konfraterni różańcowej w warszawskim klasztorze ojców 
dominikanów, jak również prześledzenia karier zakonnych osób zaangażo-
wanych w powstanie i bieżącą działalność bractwa  Ten drugi aspekt stanowi 
przyczynek do badań nad prozopografią oraz elitami zakonu braci kaznodzie-
jów w epoce nowożytnej  Na potrzebę intensyfikacji prac nad biografistyką 
zakonną w tym okresie zwracał uwagę m in  Henryk Gapski, podkreślając wagę 
i znaczenie badań nad elitami władzy w łonie zakonu braci kaznodziejów5 

Powstanie kościoła i klasztoru dominikańskiego w Warszawie było za-
sługą prowincjała Wojciecha Sękowskiego6; dzięki jego inicjatywie kapitu-
ła prowincjalna obradująca w Poznaniu 1 lipca 1603 r  zatwierdziła pomysł 
założenia nowych klasztorów, w tym m in  w Warszawie7  Odpowiedzialne 
zadanie nadzoru nad budową świątyni zostało powierzone o  Abrahamowi 
Bzowskiemu, który dał się później poznać jako wybitny historiograf8  Prace 

historycznym, Warszawa 1855, s. 174–175; A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, 
w jasności”. Kościół i klasztor Dominikanów św. Jacka w Warszawie w XVII wieku, [w:] Atria caeli. Epitafia 
i nagrobki w dominikańskim kościele św. Jacka w Warszawie, red. A. Markiewicz, Kraków 2009 (Studia 
i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego, 6), s. 14.

5 H. Gapski, Badania nad przeszłością dominikanów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Próba bilansu, 
[w:] Dzieje dominikanów w Polsce XIII–XVIII wiek. Historiografia i warsztat badawczy historyka, red. 
H. Gapski, J. Kłoczowski, J.A. Spież, Lublin 2006, s. 60–61; zob. też K. Kaczmarek, Studia nad historią 
dominikanów w Polsce. Stan i kierunki badań – głos w dyskusji, [w:] tamże, s. 145; tenże, Dominikanie 
krakowscy w księgach święceń biskupów poznańskich, FHCr, 19 (2013), s. 60–61.

6 Odnośnie do informacji o prowincjale zob. ADK, Kr 9, s. 11; ADK, Kr 910, s. 630; ADK, Kr 907, s. 152; 
Pp 79, s. 119; BK PAN, rkps 93, W. Teleżyński, De rebus gestis provinciae Poloniae Santi Hyacinthi Ordinis 
Praedicatorum, nr 602, k. 209 v–210 r; A. Bzowski, Propago D. Hyacinthi Tavmatvrgi Poloni, Venetiia 
1606, s. 61, 96; F. Nowowiejski, Phaenix decoris et ornamenti Provinciae Poloniae S. Ordinis Praedicatorum 
D. Hyacinthus Odrovansius redivivus, Posnaniae 1752, s. 73, 125, 154; S. Barącz, Rys dziejów Zakonu 
Kaznodziejskiego w Polsce, t. II, Lwów 1861, s. 248–249; Z. Mazur, Sękowski Wojciech (1556–1609), [w:] 
PSB, t. 36 (1995–1996), s. 430–431. Prowincjał Wojciech Sękowski przekazał powstającej świątyni 
relikwie św. Jacka (kanonizowanego w 1594 r.), zob. ADK, Wa 91, s. 4; A. Markiewicz, „Wielki, zacny 
w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 12–14; ACPP, t. II, s. 35; J.A. Wadowski, Kościoły lubelskie 
na podstawie źródeł archiwalnych, Kraków 1907, s. 313, 330.

7 S. Barącz, Rys dziejów, t. II, s. 331; A. Bzowski, Propago D. Hyacinthi, s. 7; J. Łukaszewicz, Krótki opis 
historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i in-
nych zakładów dobroczynnych w dawnej diecezji poznańskiej, t. III, Poznań 1863, s. 132; A. Markiewicz, 

„Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 12.
8 Odnośnie do postaci Abrahama Bzowskiego zob. ADK, S 12/67a; R. Świętochowski, Słownik biogra-

ficzny OO. Dominikanów w Polsce, t. I: A–G, Kraków 1978, mps, s. 113; ADK, Kr 9, s. 15, ADK, Kr 907, 
s. 155–162; Pp 79, s. 32; zob. też opinię XVIII-wiecznego kronikarza Wawrzyńca Teleżyńskiego – BK PAN, 
rkps 93, k. 208 r; F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 74; M. Dynowska, Bzowski Stanisław, zakonne imię Abraham 
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dzięki staraniom Bzowskiego szybko postępowały – 14 sierpnia 1603 r  biskup 
poznański Wawrzyniec Goślicki wydał zgodę na rozpoczęcie budowy, a już 
3 października tegoż roku zezwolił na sprawowanie Mszy Św  przy ołtarzu 
przenośnym, umieszczonym w dopiero co zbudowanym oratorium9  Decy-
zją generała zakonu Hieronima Xavierre fundacja szybko została oficjalnie 
zatwierdzona, o czym zawiadomił on prowincjała Wojciecha Sękowskiego 
w liście z 4 września 1604 r 10  Pierwszym przeorem nowo powstałego konwentu 
został mianowany Abraham Bzowski11  Jeszcze przed formalnym zatwierdze-
niem fundacji przez generała zakonu i kapitułę generalną przy konwencie 
warszawskim powstało bractwo różańcowe, o czym skwapliwie, pod datą 
9 listopada 1603 r , informuje nas kronika klasztorna12 

(1567–1637), [w:] PSB, t. 3 (1937), s. 186–188; E. Ozorowski, Bzowski Abraham Stanisław, [w:] SPTK, 
t. I (1981), s. 267–271; R. Świętochowski, A. Chruszczewski, Polonia Dominicana apud extraneos: 
1520–1800, [w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, t. II, red. J. Kłoczowski, Warszawa 
1975, nr 92–95, s. 480.

   9 ADK, Wa 91, s. 2; S. Barącz, Rys dziejów, t. II, s. 331; F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 262; A. Markiewicz, „Wielki, 
zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 14.

10 ADK, Wa 85, s. 3; A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, s. 14.
11 J. Łukaszewicz, dz. cyt., s. 132; A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”, 

s. 14; F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 263, 271.
12 ADK, Wa 91, s. 2; siostra Józefa Piróg w swej pracy poświęconej bractwom różańcowym za datę 

erygowania konfraterni różańcowej w Warszawie uważa dzień 22 września 1604; za jej założenie 
odpowiedzialny miał być o. Abraham Bzowski, zob. J. Piróg, Geneza i rozwój bractw różańcowych 
w Polsce do r. 1604, praca magisterska napisana na seminarium historii Kościoła pod kierunkiem 
ks. doc. Bolesława Kumora, Lublin 1966, mps w zbiorach ADK, 12, s. 32; pogląd ten pojawił się także 
w popularnym opracowaniu dziejów konwentu Z. Chojnacka, Odbudowa kościoła dominikanów 
na ulicy Freta, „Stolica. Warszawski Tygodnik Ilustrowany”, 2 (1947), nr 39 (48), s. 11. Należy jednakże 
nadmienić, że data ta nie pojawia się w przytaczanym przez autorkę źródle. Na podstawie wizytacji 
analizowanej przez badaczkę można stwierdzić, że bractwo to powstało dzięki lektorowi świętej teologii 
Walerianowi oraz przeorowi poznańskiemu konwentu dominikańskiego, bakałarzowi świętej teologii 
Kamilowi, zob. szerzej AA Poznań, AV 16, k. 10 (za życzliwe udostępnienie odpisu serdecznie dziękuję 
Pani dr Magdalenie Biniaś-Szkopek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Zagadnienia 
prawne związane z zakładaniem bractw omawia J. Flaga, Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII 
i XVIII wieku, Lublin 2004, s. 40 i n.; W. Bochnak, Religijne stowarzyszenia i bractwa katolików świeckich 
w diecezji wrocławskiej (od XVI do 1810 roku), Wrocław 1983, s. 125 i n.; B. Kumor, Kościelne stowarzy-
szenia świeckich na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym, [w:] Księga tysiąclecia katolicyzmu 
w Polsce, red. M. Rechowicz, t. I, Lublin 1969, s. 509. Odnośnie do dziejów modlitwy różańcowej oraz 
bractw różańcowych zob. szerzej rozważania B. Kochaniewicz, The Contribution of the Dominicans to the 
Development of the Rosary, „Angelicum”, 81 (2004), s. 377–403; Z. Mikołajek, Duchowy Ogród Różany. 
Reguły i barokowa sztuka bractw różańcowych na Śląsku, [w:] Historia, kultura i sztuka dominikanów 
na Śląsku 1226–2013. W trzechsetlecie beatyfikacji bł. Czesława, red. D. Galewski, W. Kucharski, M.L. Wójcik, 
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Wrocław 2015, s. 220 i n. Należy podkreślić, że bractwa różańcowe zakładane i propagowane przez 
zakon braci kaznodziejów stanowiły istotny element wśród konfraterni religijnych, które tak żywiołowo 
rozwijały się w XVII wieku. Odnośnie bractw różańcowych zob. szerzej ACP, pkt 12 kapituły prowin-
cjalnej odbytej w Lublinie w 1593 r. s. 490–493; zob też rozdz. V, s. 509; dzieje bractw różańcowych 
na ziemiach polskich podobnie jak całego ruchu brackiego posiadają nader obszerną literaturę (zob. 
szerzej zbiór artykułów poświęconych tematyce bractw religijnych Bractwa religijne w średniowieczu 
i w okresie nowożytnym (do końca XVIII wieku), red. D. Burdzy, B. Wojciechowska, Kielce 2014 [tam 
dalsza literatura]), spośród prac omawiających konfraternie różańcowe zob. szerzej: J.A. Wadowski, 
dz. cyt., s. 269–270; J. Piróg, dz. cyt., zob. też ogłoszone drukiem streszczenie tej pracy RTK, 19 (1972), 
z. 4, s. 134–138; Z. Wichrowicz, Konwent dominikański św. Trójcy w Krakowie w okresie średniowiecza 
ze szczególnym uwzględnieniem działalności bractwa różańcowego, praca magisterska z historii Koś-
cioła napisana na seminarium naukowym Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu pod 
kierunkiem ks. doc. dra hab. Józefa Swastka, Wrocław 1988, s. 60 i n. mps w zbiorach ADK, 35; T. Ga-
łuszka, Dominikanie w Krakowie czy w Opatowcu? W poszukiwaniu pierwszego Bractwa Różańcowego 
w średniowiecznej Małopolsce, NP, 113 (2010), s. 281–293; A. Bruździński, Bractwa religijne w siedem-
nastowiecznym Krakowie. Zarys problematyki, [w:] Historia świadectwem czasów. Księga pamiątkowa 
ofiarowana ks. prof. M. T. Zahajkiewiczowi, red. W. Bielak, S. Tylus, Lublin 2006, s. 116–120; W. Bochnak, 
Religijne stowarzyszenia i bractwa katolików świeckich w diecezji wrocławskiej (od XVI do 1810 roku), 
passim; H. Gapski, Akademicy krakowscy w dominikańskim bractwie różańcowym w latach 1585–1646, 
RHum, 34 (1986), z. 2, s. 191–197; D. Burdzy, Bractwa religijne Sandomierza w okresie przedrozbiorowym 
(XIV–XVIII w.), NP, 10 (2004), s. 57–61; taż, Rola bractw różańcowych w organizacji uroczystości religij-
nych sandomierskich dominikanów w XVII–XVIII stuleciu, SH, 48 (2005), z. 3–4 (191–192), s. 293–309; 
taż, Sandomierskie konwenty dominikańskie i ich bractwa różańcowe (XVII–XVIII w.), „Almanach Histo-
ryczny”, 8 (2006), s. 45–73; B. Lorens, Bractwa i stowarzyszenia religijne przy kościele oo. dominikanów 
w Jarosławiu w okresie zaborów, [w:] Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu. Dzieje, ludzie i sztuka, 
red. M. Miławicki, R. Nestorow, Kraków 2016 (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego, 
16) , s. 153–155, 156–165; K. Kuźmak, Bractwa Matki Boskiej Wspomożycielki chrześcijan na ziemiach 
polskich w XVIII stuleciu. Studium z dziejów kultu maryjnego i wspólnot chrześcijańskich w dawnej Polsce, 
Rzym 1973, s. 18–20; J. Flaga, Bractwa religijne w Rzeczypospolitej, Lublin 2004, passim; tenże, Bractwa 
religijne w archidiakonacie lubelskim do początku XVII wieku (1604), RHum, 21 (1973), z. 2, s. 153–154, 
158–159, 165–166; tenże, Bractwa religijne w archidiakonacie lubelskim do końca XVIII wieku. Chronologia 
i terytorialne rozmieszczenie, ABMK, 42 (1981), s. 328–330; tenże, Rodzaje i terytorialne rozmieszczenie 
bractw religijnych w diecezji krakowskiej w połowie XVIII wieku, [w:] Ius et Lex. Księga jubileuszowa ku czci 
Profesora Adama Strzembosza, red. A. Dębiński, A. Grześkowiak, K. Wiak, Lublin 2002, s. 568–571; 
H. Borcz, Bractwa religijne w kościołach parafialnych diecezji przemyskiej w okresie przedrozbiorowym, 
RTK, 28 (1981), z. 4, s. 88; B. Kumor, Kościelne stowarzyszenia świeckich, s. 538; R. Pelczar, Kult Maryjny 
w diecezji przemyskiej w XVI–XVIII w. na przykładzie bractw różańcowych, [w:] Miasta i ludzie. Sacrum 
i profanum. Studia z dziejów społecznych i gospodarczych dedykowane Profesorowi Jerzemu Motylewi-
czowi, red. P. Grata, B. Lorens, Rzeszów 2013, s. 428–444; J. Maciejewski, Dzieje bractwa różańcowego 
przy kościele Ducha Świętego w Wieruszowie, „Studia Claromontana”, 24 (2006), s. 495–505; M. Surdacki, 
Bractwo różańcowe w Urzędowie w XVIII wieku, RHum, 52 (2004), z. 2, s. 25–54; S. Zabraniak, Z dziejów 
życia religijnego Wielunia bractwa religijne przy kościele kolegiackim, NP, 107 (2007), s. 105–110; S. Tracz, 
Bractwa religijne w dekanacie żywieckim (1598–1772), Kraków 2005, s. 26–27, 54; J. Nowacki, Dzieje 
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W kronice konwentu warszawskiego po fragmencie przedstawiającym 
dzieje fundacji zamieszczone zostały informacje o pielgrzymce podjętej przez 
bractwo różańcowe w 1608 r 13 Zgodę na wyruszenie do Częstochowy wyraził 
przeor konwentu14  Decyzja ta zapadła 20 kwietnia podczas zebrania bractwa, 
które pod wodzą starszych zwróciło się w tej sprawie do przełożonego warszaw-
skiego klasztoru  Przeor zezwolił na pielgrzymowanie pod przewodnictwem 
promotora różańca, o  Wacława Kurowskiego15  Pielgrzymka ta podjęta została 
w intencji ustania zarazy, która szerzyła się wówczas w Rzeczypospolitej  Tak 
scharakteryzował ją autor pierwszego historycznego opracowania dziejów 
klasztoru dominikanów w Warszawie, a zarazem nauczyciel w szkole wy-
działowej istniejącej przy klasztorze dominikanów Ignacy Loyola Rychter16  
W analizowanej kronice widnieje jedynie informacja o podjęciu peregryna-
cji do Częstochowy bez bliższego wyjaśnienia motywów, jakie przyświecały 
starszym bractwa  Biorąc pod uwagę, jak drobiazgowe informacje odnośnie 
do historii warszawskich dominikanów zamieścił w swym opracowaniu oraz 
że miał on swobodny dostęp do dominikańskich źródeł rękopiśmiennych 
informacja o błagalnej pielgrzymce wydaje się uzasadniona17 

archidiecezji poznańskiej, t. II: Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznań 
1964, s. 748; S. Salaterski, Sieć i działalność bractw kościelnych w prepozyturze tarnowskiej do roku 1772, 
NP, 71 (1989), s. 156–159, 168; zob. też uwagi dotyczące genezy różańca: św. W. Hinnebusch, Rosary, 

„New Catholic Encyclopedia”, t. 12 (1981), s. 667–670; K. Zalewska, Modlitwa i obraz. Średniowieczna 
ikonografia różańcowa, Warszawa 1999, s. 7–17; B. Kochaniewicz, Nowe spojrzenie na początki modlitwy 
różańcowej, „Salvatoris Mater”, 5 (2003), nr 4, s. 299–322.

13 ADK, Wa 91, s. 5; odnośnie do pielgrzymek podejmowanych przez bractwa różańcowe zob. uwagi 
J. Flaga, Bractwa religijne w Rzeczypospolitej, s. 182.

14 W 1608 r. był nim o. Piotr z Opatowca, o tej postaci zob. szerzej A. Markiewicz, „Wielki, zacny w szerokości, 
wesoły, pański, w jasności”, s. 21, przyp. 62; ADK, Kr 9, k. 21 r; zob. też maszynopis edycji tego traktatu 
autorstwa dr Macieja Zdanka, autor dziękuje za życzliwe udostępnienie maszynopisu Nekrografii. 

15 Odnośnie do zakresu obowiązków promotora w dawnych bractwach zob. uwagi J. Flaga, Bractwa 
religijne w Rzeczypospolitej, s. 62 i n.

16 I.L. Rychter, Wiadomość historyczna o kościele i klasztorz, s. 8.
17 Zob. szerzej T. Makowski, dz. cyt., s. 175–176; L. Łętowski, Wiadomość krótka o bibliotekach i zbiorach 

książek polskich za naszego wieku: jak i gdzie, u kogo?, z rękopisu przepisał O.L. Tatara, przypisami opa-
trzył B. Królikowski, ABKM, 6 (1963), s. 350; odnośnie do postaci samego nauczyciela w wydziałowej 
szkole dominikańskiej, a następnie bibliotekarza Ordynacji Zamojskiej w Warszawie zob. L. Potocki, 
Wspomnienie Ignacego Lojoli Rychtera, zmarłego w Warszawie d. 26 listopada 1844 r., „Biblioteka 
Warszawska”, 1 (1845), s. 156–160; Rychter (Ignacy Lojola), [w:] Encyklopedyja powszechna, t. XXII, 
Warszawa 1866, s. 584–585; Rychter Ignacy Lojola, [w:] Encyklopedia kościelna, t. XXIII, Warszawa 
1899, s. 609–611; Rychter Ignacy Lojola, [w:] Encyklopedia powszechna, t. XIII, Warszawa 1902, s. 185; 
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Za przyjęciem tezy Ignacego Rychtera przemawiałbym także fakt, że w ów-
czesnej Rzeczypospolitej czarna śmierć zbierała obfite żniwo  Jak podkreśla 
Andrzej Karpiński, w latach 1599–1606 w Polsce szerzyła się dżuma, a pośród 
miast, w których morowe powietrze najdłużej czyhało na mieszkańców, badacz 
wymienił właśnie Warszawę  Zaraza pojawiła się w stolicy Rzeczypospolitej 
już w 1598 i trwała aż do 1606 r 18 Należy podkreślić, że w omawianym okresie 
obok kultu św  Sebastiana i św  Rocha coraz większe znaczenie zyskiwał kult 
Matki Boskiej – to właśnie jej orędownictwo miało ustrzec ludność przed 
śmiercią w wyniku zarazy19  Przeświadczenie takie, a także znaczenie i ranga 
kultowa jasnogórskiego sanktuarium wpłynęły zapewne na podjęcie decyzji 
przez władze bractwa o udaniu się z błagalną pielgrzymką do Częstochowy 

Rychter Ignacy, [w:] Podręczna encyklopedya kościelna, t. XXXIII–XXXIV: P–Q–R, Warszawa–Lublin–
Łódź 1914, s. 376–377; J. Bieliński, Królewski Uniwersytet Warszawski (1816–1831), t. II, Warszawa 
1911, s. 133, 339–340, 371; Kar (Karaś R.), Zapomniany bibliotekarz Ignacy Lojola Rychter, „Kurier 
lubelski”, 4 (1961), nr 106 (1466), s. 3; Rychter Ignacy Lojola, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, 
red. I. Treichel, Warszawa 1972, s. 777; R. Graber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808–1831. 
Słownik biograficzny, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977, s. 402; R. Skręt, Rychter Ignacy Lojola, 
[w:] PSB, t. 33 (1991–1992), s. 397; informacje dotyczące pracy Rychtera jako bibliotekarza omawia 
B. Horodyski, Zarys dziejów Biblioteki Ord. Zamojskiej, [w:] Studia nad książką poświęcone pamięci 
Kazimierza Piekarskiego, Wrocław 1952, s. 319–326; M. Adrianek, Ze studiów nad bibliotekami szkol-
nymi księstwa warszawskiego i królestwa polskiego do r. 1831, RBibl, 21 (1977), z. 3–4, s. 674; zob. też 
wzmianki o dyspucie naukowej pomiędzy Rychterem a Wacławem Maciejowskim: J. Bardach, Wacław 
Aleksander Maciejowski i jego współcześni, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971, s. 131–133. 
Warto podkreślić, że w uznaniu jego zasług i drobiazgowości w pisaniu prac historycznych został 
przez Adriana Krzyżanowskiego włączony w skład zespołu mającego zebrać dokumenty dotyczące 
pochodzenia Mikołaja Kopernika, myśl tę podjęło w 1830 r. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w War-
szawie. Drobiazgowość w pracy Rychtera jest podkreślana przez badaczy, warto także nadmienić, 
że w toku studiów na Uniwersytecie Warszawskim otrzymał złoty medal za rozprawę teologiczną, 
zob. L. Potocki, Wspomnienie Ignacego Lojoli Rychtera zmarłego w Warszawie d. 26 listopada 1844 r., 
s. 158; Rychter (Ignacy Lojola), [w:] Encyklopedyja powszechna, t. XXII, s. 585; J. Bieliński, Królewski 
Uniwersytet Warszawski (1816–1831), t. III, Warszawa 1912, s. 150; B. Horodyski, Zarys dziejów Biblioteki 
Ord. Zamojskiej, s. 319; Kar (Karaś R.), Zapomniany bibliotekarz Ignacy Lojola Rychter, s. 3; J. Bieliński, 
Królewski Uniwersytet Warszawski (1816–1831), t. II, s. 133; zob. też A. Winiarz, Szkolnictwo księstwa 
warszawskiego i królestwa polskiego (1807–1831), Lublin 2002, s. 292.

18 A. Karpiński, W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII 
wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000, s. 70, 311, 
314; tenże, Biedota miejska wobec zaraz i innych klęsk żywiołowych w Warszawie w latach 1526–1655, 
RW, 16 (1981), s. 86–87.

19 Zob. szerzej uwagi A. Karpiński, W walce z niewidzialnym wrogiem, s. 240.
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Członkowie bractwa różańcowego decyzję o wyruszeniu na pielgrzymkę 
podjęli 18 maja  Rozpoczęcie pielgrzymki miało miejsce 24 czerwca  Peregry-
nacja ad Thaumaturgam Lechiae B. V. Mariae Imaginem, pomimo przeszkód 
i groźby ze strony szerzącej się zarazy, została pomyślnie zrealizowana  Licznie 
zgromadzeni konfratrzy nawiedzili Jasną Górę z krzyżami, chorągwiami oraz 
bliżej nieokreślonymi wizerunkami20  Lista osób, które potencjalnie mogły 
uczestniczyć w pielgrzymce brackiej, została podana w załączniku na końcu 
pracy21 

Dla pełniejszego ukazania dziejów konfraterni różańcowej działającej 
w klasztorze braci kaznodziejów w Warszawie nieodzowne jest prześledze-
nie biografii zakonników, którzy przyczynili się do powstania oraz rozwoju 
bractwa  W proces fundacyjny konfraterni zaangażowanych było szereg braci 
zakonnych  Wśród nich odnaleźć można Waleriana, lektora świętej teolo-
gii, oraz przeora poznańskiego Kamila, bakałarza teologii, który zatwierdził 

20 Zapewne autor kroniki miał na myśli chorągiew bractwa różańcowego. W zbiorach Muzeum Narodowe-
go w Warszawie przechowywana jest chorągiew bractwa różańcowego datowana w oparciu o techniki 
wykonania haftu na wiek XVII, zob. szerzej A. Wróbel, Chorągiew procesyjna z przedstawieniem Matki 
Boskiej Różańcowej. Technika wykonania XVII-wiecznego haftu reliefowego i jego konserwacja, [w:] Mate-
riały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Konserwacji Zabytków Toruń, 22–24 lutego 2001. 
Studenci o konserwacji, t. III, red. T. Korzeniowski, Toruń 2001, s. 119–121; jeszcze w 1927 r. znajdowała się 
ona w kościele św. Jacka w Warszawie, J. Piróg, dz. cyt., s. 32. Niestety nie wiadomo, z jakimi obrazami 
udało się na pielgrzymkę bractwo, być może były to obrazy maryjne lub przedstawienia świętych 
związanych z zakonem dominikańskim. Odnośnie do kultu Matki Boskiej Jasnogórskiej w okresie 
nowożytnym zob. studia: S.Z. Jabłoński, Z dziejów kultu Matki Boskiej Częstochowskiej w XVI w., „Studia 
Claromontana”, 2 (1981), s. 65–79; S. Litak, Z dziejów kultu Matki Boskiej Częstochowskiej w XVII–XVIII 
wieku. Sprawa zasięgu społecznego, [w:] Z zagadnień kultury chrześcijańskiej, red. K. Wojtyła, Lublin 1973, 
s. 447–454; A. Zyskowska, Praktyki religijne i zasięg geograficzno-społeczny kultu Matki Bożej Jasnogór-
skiej w XVI w. w świetle „Liber miraculorum”, „Studia Claromontana”, 3 (1982), s. 82–103; J. Zbudniewek, 
Paulini XVI i XVII wieku w dziele szerzenia kultu maryjnego, „Studia Claromontana”, 23 (2005), s. 103–131. 
Szczegółowy opis sanktuarium na Jasnej Górze pozostawił Martin Gruneweg, zob. szerzej tłumacze-
nie polskie relacji z pielgrzymki odbytej w 1588 r., K. Stopka, Martina Grunewega pielgrzymowanie 
na Jasną Górę w czerwcu 1588 r., [w:] Ex voto. Studia dedykowane Ojcu Janowi Golonce OSPPE w 75. rocz-
nicę urodzin i w 50. rocznicę święceń kapłańskich, red. P. Mrozowski, J. Żmudziński, Jasna Góra 2012,  
s. 142 i n.

21 Niestety wpisy do księgi brackiej dotyczące roku 1608 nie odnotowują daty dziennej akcesu do bra-
ctwa różańcowego, stąd nie można określić czy poszczególne osoby wstąpiły do konfraterni przed 
czy po 24 lipca 1608 r. Nikt z powyższej listy nie zapisał się do bractwa paulińskiego na Jasnej Górze, 
zob. Jasnogórski rękopis „Regestrum Confraternitatis Fratrum S. Pauli Primi Heremite” z lat 1517–1613, 
wyd. J. Zbudniewek, „Studia Claromontana”, 6 (1985), s. 240–375.
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działanie bractwa22  Zakonników należy identyfikować z Kamilem z Sambora, 
bakałarzem świętej teologii, który promocję magisterską uzyskał w 1605 r  i był 
ponadto wykładowcą studium generalnego w Krakowie, przeorem w Pozna-
niu od 1604 r  aż do śmierci w roku 160623, oraz z Walerianem Litwanidesem, 
autorem Nekrografii i dzieł poświęconych modlitwie różańcowej, pełniącym 
obowiązki wykładowcy teologii w Poznaniu24  Warto podkreślić, że ten ostatni 
był także autorem modlitewnika spisanego dla członków bractwa różańcowego 
powołanego w Krakowie w okresie sporu Uniwersytetu Krakowskiego z zako-
nem jezuitów  W 1621 r  powstało Oratorium Świętego Różańca, konfratrzy 
mogli się spotykać w kapitularzu konwentu krakowskiego25  Wedle informacji 
Justyna Zapartowicza z Miechowa to właśnie Walerian Litwanides miał być ini-
cjatorem procesji odbywających się na rynku krakowskim z okazji święta NMP 
Różańcowej26  Wybitny historiograf zakonny o  Sadok Barącz tak scharakte-
ryzował dokonania o  Waleriana na polu krzewienia modlitwy różańcowej: 

„Był on najgorliwszym rozkrzewicielem różańcowego nabożeństwa w Polsce, 
przez co na powszechne zasłużywszy zaufanie, ściągnął też uwagę generała 
Zakonu Mikołaja Rudolfi, który go swym komisarzem, a potem przeorem 
w Krakowie mianował”27 

22 AAP, AV 16, k. 10.
23 Zob. szerzej W. Szymborski, M. Miławicki, „Vir sapientiae et morum probitate clarus”. Regensi studium ge-

neralnego polskiej prowincji dominikanów w XVII w, PT, 16 (2010), s. 136, przyp. 46; Catalogus, s. 121–122; 
S. Barącz, Rys dziejów, t. II, s. 178; A. Bzowski, Propago D. Hyacinthi, s. 77.

24 Walerian Litwanides do zakonu braci kaznodziejów wstąpił po studiach w Akademii Krakowskiej, 
profesję złożył w Krakowie, gdzie odbył studia zakonne poszerzone o pobyt w Padwie w latach 
1601–1603, następnie wykładał w Poznaniu i Krakowie, gdzie w 1611 r. uzyskał bakalaureat oraz 
w 1615 magisterium świętej teologii. Był dwukrotnie wybierany przeoram w Przemyślu (1610–1611 
oraz 1618–1622) oraz w Krakowie (1611–1614, 1631–1634), pełnił także urząd prowincjała. Zob. sze-
rzej biogram autorstwa R. Świętochowskiego ADK, S 12/67b; R. Świętochowski, Słownik biograficzny 
OO. Dominikanów w Polsce, t. II: H–Ż, Kraków 1978, mps, s. 133–135. Zob. też S. Barącz, Rys dziejów, 
t. II, s. 272–273; AGAD BOZ, rkps 3152, s. 490.

25 ADK, S 12/67b R. Świętochowski, Słownik biograficzny, t. II, s. 133. Odnośnie do dziejów sporu uni-
wersytetu z jezuitami oraz historii oratorium zob. W. Szymborski, Collegium Broscianum, Kraków 2014, 
s. 82–84; K. Gumol, Oratorium Św. Różańca Akademii Krakowskiej czyli Akademickie Bractwo Różańcowe 
u ojców dominikanów, „Rocznik Teologiczny Śląska Opolskiego”, 1 (1968), s. 167–202.

26 ADK, S 12/67b R. Świętochowski, Słownik biograficzny, t. II, s. 134.
27 S. Barącz, Rys dziejów, t. II, s. 272.
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Na losy konfraterni zapewne wpływ wywarła także osoba samego przeora 
i prowincjała dominikańskiego  Nie można zapominać, że Wojciech Sękowski, 
dzięki któremu powstał konwent warszawski, w podległych sobie klasztorach 
starał się rozpowszechniać modlitwę różańcową  Jak podkreśla Zygmunt Mazur, 
opracował on jako pierwszy w Polsce sposób publicznego odprawiania różańca, 
który został ogłoszony drukiem już po jego śmierci28  Nie bez znaczenia dla 
kształtowania się formacji bractwa różańcowego w Warszawie była, jak można się 
domyślać, osoba pierwszego przeora – Abrahama Bzowskiego  Był on autorem 
nie tylko licznych prac historycznych, lecz także dzieł poświęconych modlitwie 
różańcowej (na uwagę zasługuje jego Różaniec Panny Maryjej oraz kazania 
o tematyce maryjnej, propagujące modlitwę różańcową), ogłoszonych drukiem, 
jeszcze zanim został przeorem warszawskim29  W jednej ze swych licznych pub-
likacji wyraźnie podkreślał, że warszawska konfraternia cieszyła się niezwykłą 
popularnością i to zarówno wśród szlachty, jak i mieszczan30  Posiadając tak 
znaczących patronów, rozwijała się zatem pomyślnie, odgrywając coraz waż-
niejszą rolę  Do jej popularności wśród mieszkańców Rzeczypospolitej przyczy-
niały się także liczne przywileje i łaski duchowe, którymi została obdarowana31 

Kolejnym zakonnikiem zaangażowanym w powstanie warszawskiej konfra-
terni był o  Benedykt Konopiński, o czym informuje nas powstała w XVIII w   
księga wpisów do bractwa  To bezcenne źródło zostało spisane przez o  Ata-
nazego Cieszkowskiego, który pełnił wówczas obowiązki magistra nowi-
cjatu w konwencie warszawskim, będąc równolegle promotorem bractwa 

28 Z. Mazur, Sękowski Wojciech, s. 430; zob. też F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 125.
29 Zob. szerzej wykaz prac dotyczących różańca świętego: Bzowski Abraham, [w:] Estreicher, t. XIII, s. 499; 

E. Ozorowski, Bzowski Abraham Stanisław, [w:] SPTK, t. I (1981), s. 269–270; K. Kuźmak, dz. cyt., s. 20; 
J. Flaga, Bractwa religijne w Rzeczypospolitej, s. 35; tenże, Typy źródeł przydatnych do badania instytucji 
bractw religijnych w XVII i XVIII wieku, [w:] Iustitia civitatis fundamentum. Księga pamiątkowa ku czci 
Profesora Wiesława Chrzanowskiego, red. H. Cioch, A. Dębiński, J. Chaciński, Lublin 2003, s. 162–163.

30 A. Bzowski, Propago D. Hyacinthi, s. 97.
31 Zob. szerzej wykaz łask duchowych otrzymanych przez bractwo oraz powinności, jakie ciążyły 

na członkach konfraterni A. Bzowski, Rozaniec Panny Maryey teraz nowo w Krakowie u Swietey Troyce 
reformowany, Kraków 1606, s. 19–24, 29, 47 i n., 249–260, 265 i n.; W. Andrzejowicz, Ogrod Rożany 
Albo Opisanie porządne dwu szczepow wonney Rożey Hieruchuntskiey To iest o Dwu świętych Różańcach 
Dwojga Bractw Błogosławionej Panny Mariey, y Naswietszego Imienia Pana Jezusowego, Wilno 1646, 
ks. IV, rdz. XIX, s. 63–66, ks. IV, rozdz. XXIV, s. 89–91, ks. V, rozdz. II, s. 4–11, ks. V, rozdz. V, s. 30–32; zob. 
też Bullarium Confraternitatum Ordinis Praedicatorum, Romae 1668, s. 7 i n.; J. Piróg, dz. cyt., s. 63–72.
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różańcowego32  Ponieważ nie dysponujemy innymi źródłami potwierdza-
jącymi fakt sprawowania tej ostatniej funkcji przez Konopińskiego, należy 
pokrótce przybliżyć postać autora źródła, któremu tę wiedzę zawdzięczamy  
Jego życiorys i rola, którą w nim odegrały bractwa różańcowe, potwierdzą 
wiarygodność relacji 

Pracę przy księdze wpisów do konfraterni Atanazy Cieszkowski rozpoczął 
zapewne w momencie objęcia funkcji promotora różańca – pierwsze doko-
nane przezeń wpisy pochodzą z 10 października 1680 r 33 Cieszkowski śluby 
zakonne złożył w konwencie warszawskim34, przy czym istnieją dwie rozbieżne 
daty profesji zakonnej – 5 lipca 166935 oraz 5 lipca 167136  Do konfraterni ró-
żańcowej wstąpił 1 stycznia 1675 r , będąc diakonem37  Zakonnik ten zasłynął 
wyjątkowym zaangażowaniem przy propagowaniu modlitwy różańcowej tak, 
że nazywano go Rosarianus Apostolus38  Dokonując wpisów do warszawskiego 
bractwa, odnotował, że tylko w 1691 r  dołączyło doń 1556 osób39  Jak za Mi-
chałem Siejkowskim podkreślił Sadok Barącz, Atanazy Cieszkowski 28 lat 
poświęcił na krzewienie w rozmaitych konwentach modlitwy i bractw różań-
cowych, a miał ku temu sposobność, będąc przeorem w Sochaczewie w 1693 r , 

32 ADK, Wa 10, s. 1; informacje o tym, że wywodził się z konwentu warszawskiego odnotowano w wy-
kazie zmarłych braci, modlitwy za Atanazego Cieszkowskiego wspólnota zakonna winna odmawiać 
19 stycznia ADK, Pp 79, s. 20. Atanazy Cieszkowski zmarł w 1731 r. M. Siejkowski, Świątnica Pańska 
to iest Kościół Boga w Troycy SS. iedynego z Klasztorem WW. OO. Dominikanów w Krakowie, znacznemi 
Swiętych Pańskich Relikwii, Kapicami, Ołtarzami, Obrazami y rożnemu Apparencyami przyozdobiona, 
Kraków 1743, s. 26; Catalogus, s. 151; zob. też ADK, Kartoteka biograficzna dominikanów polskich, 
litera C, passim; zob. też ADK, S 12/67b R. Świętochowski, Słownik biograficzny OO. Dominikanów 
w Polsce, t. I, s. 129–130; życiorys o. Cieszkowskiego w oparciu o prace Siejkowskiego i Pruszcza został 
dopisany na ostatnich kartach prowadzonej przezeń księgi bractwa różańcowego zob. ADK, Kr B2, 
s. 79–80. Wśród listy zmarłych braci z konwentu warszawskiego zamieszczonej w aktach kapituły 
prowincjalnej odbytej w Warszawie w 1734 r. odnotowano o. lektora Atanazego Cieszkiewicza [sic] 
ACPP, t. III, s. 350.

33 ADK, Wa 10, s. 53.
34 Przyszły zakonnik urodził się w 1655 r. AGAD BOZ, rkps 3152, s. 208
35 ADK, Pp 75, s. 84.
36 ADK, Pp 76, s. 54; sporządzony w XIX wieku wykaz zmarłych zakonników podaje datę 5 VII 1671 r. 

AGAD BOZ, rkps 3152, s. 208.
37 ADK, Wa 10, s. 41.
38 F. Nowowiejski, dz. cyt., s. 93.
39 ADK, Wa 10, s. 189.
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Dzikowie w 1696 r , Sejnach w 1704 r , Klimontowie w 1705 r , Borku Starym 
w 1706 r  oraz Łęczycy w 1711 r 40 Zmarł w roku 174041 

Uwzględniając fakt, że, jak wspomniano, macierzystym klasztorem Ciesz-
kowskiego był konwent warszawski, można założyć, że sporządzając wspo-
mnianą księgę wpisów do bractwa, wykazał się on wielką pieczołowitością  
Tym bardziej że osiemnastowieczny historyk zakonny, charakteryzując postać 
zakonnika, odnotował: „Przez 28 lat pracujący y promujący po rożnych miej-
scach Honor Różańca S  co dzień się spowiadając, w Habitach sukiennych 
chodząc w ubostwie Zakonnym stricte żyiąc, w pokorze wielkiey, dla ktorey 
nie akceptował wyższych Honorów Zakonnych, Nayśw  Maryi Panny sługa, 
pospolicie nazwany od ludzi Apostołem Różańcowym, wiele dobrego uczy-
niwszy Konfraternii Rożańca S  y w Warszawie y w Krakowie”42  Z bractwem 
różańcowym w Warszawie Atanazy Cieszkowski związany był od 1675 r , a do 
krakowskiej konfraterni wstąpił cztery lata później (1 stycznia 1679 r )43  W obu 
wspomnianych bractwach wielokrotnie pełnił obowiązki promotora44  To właś-

40 Catalogus, s. 150–151; M. Siejkowski, Świątnica Pańska, s. 25–26; S. Barącz, Klasztor WW. OO. Dominika-
nów w Starym Borku, Lwów 1878, s. 36–38; podczas obrad kapituły prowincjalnej w Dzikowie w 1701 r. 
z racji sprawowanego urzędu przeora pełnił funkcje definitora kapituły ACPP, t. III, s. 30, 42; M.L. Nie-
dziela, Przełożeni klasztoru dominikańskiego w Borku Starym, ich pochodzenie społeczne, wykształcenie, 
mentalność oraz oddziaływanie w latach 1668–1782, [w:] Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym 
i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Opole 1996, s. 528; zob. krytyczną ocenę do-
konań Atanazego Cieszkowskiego jako przeora w Klimontowie wraz z: Dekret reformy, wydany przez 
ojca prowincjała Jacka Łubienieckiego, podczas rewizyi klasztoru, za przeora Atanazego Cieszkowicza 
1706 roku; W. Kukliński, Miasto prywatne Klimontów i jego kościoły. Na podstawie źródeł miejscowych, 
Sandomierz 1911 [odbitka z „Kroniki Dyecezyi Sandomierskiej”], s. 174, 202–203.

41 AGAD BOZ, rkps 3152, s. 208.
42 M. Siejkowski, Świątnica Pańska, s. 26.
43 ADK, Kr B1, s. 168.
44 W Krakowie promotorem różańca został po raz pierwszy w 1680 do 1681 r., funkcję tę ponownie 

objął 2 XII 1682 r., wówczas był już lektorem teologii. Urząd promotora różańca świętego przestał 
pełnić w święto Matki Boskiej Różańcowej (7 X) 1686 r. Po raz trzeci promotorem został mianowany 
25 X 1687 r., 12 VII 1689 r. przestał sprawować tę funkcję, jak zaznaczył, od momentu kiedy rozpoczął 
sprawowanie tej funkcji w 1680 r. do bractwa przyjął 10 482 osoby. W uznaniu swych zasług na polu 
propagowania bractw różańcowych został po raz czwarty mianowany promotorem w Krakowie. 
Pierwsze wpisy przezeń wykonane rozpoczynają się od 6 grudnia 1693 r. do 18 grudnia 1695 r., kiedy 
to powierzono mu urząd przeora w Dzikowie. W lipcu 1714 r. po raz piąty powierzono mu obowiązki 
promotora bractwa, które sprawował aż do śmierci w 1731 r. o czym informują wpisy dokonywane 
jego ręką w księdze brackiej (Kr B2) ADK, Kr B1, k. 170 r, 177 v; 181 r, 229 r, 231 v, 261 r, 276 r, 304 v, 
352 r; ADK, Kr B2, s. 1, 8, 15, 18, 28. W Warszawie promotorem różańca świętego został mianowa-
ny w październiku 1680 r. (występuje wówczas już jako lektor), od października 1682 r. w księdze 
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nie dzięki jego staraniom kaplica różańcowa w krakowskim konwencie została 
odremontowana w roku 168845  Sprawując funkcję promotora różańca, o  Ata-
nazy Cieszkowski pozyskał od papieża Innocentego XII odpust dla należących 
do bractwa stu mężczyzn i stu kobiet  Grupę tę określano mianem Konfraternii 
Centuriańskiej, a celem jej powołania było ulżenie duszom przebywającym 
w czyśćcu – w zamian jej członkowie otrzymywali odpust zupełny46 

Spisując księgę bractwa różańcowego funkcjonującego w konwencie war-
szawskim, Cieszkowski korzystał zapewne z obecnie zaginionych list kon-
fratrów, albowiem wpisy odnoszące się do najstarszych dziejów konfraterni 
zostały sporządzone jedną ręką, identyczną z tą, która dokonała wpisu do kra-
kowskiej księgi brackiej  Cieszkowski, rozpoczynając rzeczoną księgę, zazna-
czył, że bractwo powstało w 1604 r , a jego promotorem został o  Benedykt 
Konopiński pełniący wówczas funkcję kaznodziei generalnego47 

Niestety w przypadku Konopińskiego nie dysponujemy danymi równie 
szczegółowymi, jak w przypadku Cieszkowskiego, przez co odtworzenie kolei 
jego życia nastręcza sporo problemów48  Ojciec Benedykt Konopiński do za-
konu dominikanów wstąpił w Płocku  Fakt ten odnotowuje XVIII-wieczna 
kronika zakonu, jak i nekrolog49  Z macierzystym klasztorem musiały łączyć 

pojawia się kolejny promotor różańca lektor Jacek Syderowic. Po raz drugi urząd ten Cieszkowski 
objął w grudniu 1686 r., był wówczas przełożonym nowicjatu. Pierwsze wpisy przezeń dokonane 
pochodzą z 26 XII 1686 r., a ostatnie z oktawy święta Matki Bożej Różańcowej (kiedy to sprawował 
tę funkcję już w Krakowie). 30 VII 1689 r. ponownie sprawuje urząd w Warszawie do 15 III 1693 r., kiedy 
to przeniesiony został do Sochaczewa ADK, Wa 10, s. 53, 90, 104, 126, 130, 209. Zob. też ACPP, t. II, 
s. 973. W okresie kiedy sprawował swą funkcję, księga wpisów prowadzona jest nad wyraz starannie 
i czytelnie, terminy świąt, w czasie których przyjmował wiernych do konfraterni są pisane majuskulnym 
(miejscami minuskulnym) kaligraficznym pismem. Wypisy dotyczące pełnionych przezeń obowiąz-
ków promotora różańca świętego zawarte w kartotece nie uwzględniają wszystkich okresów, kiedy 
sprawował ten urząd, niejednokrotnie nieu względniając dat pełnionych przez niego urzędów ADK, 
Kartoteka biograficzna dominikanów polskich, litera C. 

45 M. Siejkowski, Świątnica Pańska, s. 17.
46 Tamże, s. 17–18.
47 ADK, Wa 10, s. 1.
48 Zob. wypisy ADK, Kartoteka biograficzna dominikanów polskich, litera K, passim; wybitny historiograf 

zakonny o. Sadok Barącz w wykazie braci zakonu dominikanów prócz podania daty śmierci jedynie 
wspomina, że pełnił on funkcje kaznodziei generalnego i przeora w Tczewie, zob. Catalogus, s. 353.

49 Ojciec Konopiński zmarł 23 lipca 1622 r. w macierzystym płockim konwencie ADK, Pp 79, s. 205; 
w XIX-wiecznym spisie zmarłych zakonników przy nazwisku Konopińskiego widnieje jedynie infor-
majca, że macierzystym jego konwentem był Płock AGAD BOZ, rkps 3152, s. 395.
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go silne więzi, skoro należącej do niego bibliotece zapisał pokaźny księgozbiór50  
Ojciec Konopiński przez krótki okres pełnił funkcję magistra clericorum 
w klasztorze krakowskim51, również tam jego nazwisko znalazło się w księ-
dze brackiej konfraterni różańcowej  Obowiązki promotora różańca pełnił 
do 1607 r , kiedy to przeniesiony został do klasztoru we Wrocławiu, o czym za-
decydowali ojcowie zgromadzeni na kapitule prowincjalnej w Lublinie w tym 
samym roku52  Nowym promotorem różańca mianowany został wówczas 
o  Jacek Wilkoński, któremu powierzono również funkcję kaznodziei popo-
łudniowego53  Dwa lata później Konopiński został przeniesiony z Wrocławia 
do Warki, gdzie powierzono mu obowiązki kaznodziei54  Kapituła prowincjalna 
obradująca w tymże klasztorze w 1613 r  wystąpiła z petycją o mianowanie 
go kaznodzieją generalnym55  Wybór ten został potwierdzony przez ojców 
zgromadzonych na kapitule generalnej obradującej w Bolonii w 1615 r 56, oraz 
przez kapitułę prowincjalną w tym samym roku, zgromadzoną w Warszawie57  
Księga rad prowincji pod datą 11 marca 1613 r  dostarcza informacji o snutych 
w konwencie warszawskim planach mianowania o  Benedykta kaznodzieją 
zwyczajnym w Gdańsku, od czego jednak odstąpiono58  W momencie powie-
rzenia mu funkcji kaznodziei generalnego Benedykt Konopiński był przeorem 
w Tczewie59  Zmarł 23 lipca 1622 r  w Płocku, w klasztorze, w którym składał 
śluby zakonne60 

Promotorem bractwa różańcowego w  roku 1608 był o   Jacek Wilkoń-
ski  Wśród zapisów akt kapituł prowincjalnych z 1605 r  można odnaleźć 

50 Niestety kronikarz nie sprecyzował, jakie publikacje zostały przekazane BK PAN, rkps 93, nr 657, k. 217 v.
51 Jego nazwisko figuruje przy wpisie z 1 II 1603 r., już jednak 21 III wymieniany jest inny przełożony 

nowicjatu, ADK, Kr 9, s. 22.
52 Zob. ACPP, t. II, s. 66.
53 Tamże, s. 65.
54 Tamże, s. 105.
55 Tamże, s. 197; zob. uwagi dotyczące znaczenia stopnia kaznodziei generalnego: R. Świętochowski, 

Szkolnictwo teologiczne dominikanów, [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, red. M. Rechowicz, t. II: 
Od odrodzenia do oświecenia, cz. 2: Teologia neoscholastyczna i jej rozwój w akademiach i szkołach 
zakonnych, Lublin 1975, s. 217.

56 ACG, t. VI, s. 262.
57 ACPP, t. II, s. 213; zob. też AGAD BOZ, rkps 3152, s. 395.
58 ADK, Pp 37, k. 29 v.
59 ACPP, t. II, s. 220.
60 ADK, Pp 79, s. 205.
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informacje, że uprzednio był lektorem w klasztorze w Warce61, a także peł-
nił obowiązki przeora w Gdańsku i kaznodziei w konwencie w Piotrkowie 
w 1603 r 62 Śluby zakonne złożył w konwencie krakowskim 23 listopada 1591 r  
Jego mistrzem nowicjatu był o  Seweryn Tarnowski63  Kapituła prowincjalna 
obradująca w Piotrkowie w 1596 r  podjęła decyzję o wysłaniu Jacka Wilkoń-
skiego na studia do Bolonii64  Historycy zakonni – Michał Siejkowski oraz 
Wawrzyniec Teleżyński – wzmiankują o  Wilkońskiego, opisując najwybit-
niejszych przedstawicieli zakonu braci kaznodziejów w Polsce i podkreślają 
jego dokonania jako spowiednika  Wilkoński był także związany z dworem 
królewskim, pełniąc obowiązki kaznodziei na dworze księcia Władysława 
Wazy65  Przez szereg lat był również spowiednikiem płockich norbertanek – 

„w wszelkiey pokorze y kontemplacyi (…) z cnot tego Męża spodobawszy sobie 
Zakonnice Norbertanki, na znak wdzięczności y pamiątki, odmalowany Obraz 
Jego wystawiły w Klasztorze”66 

Gdy czytamy dalsze karty kroniki, pojawia się kolejny ojciec, jest nim 
Wacław Kurowski  Autor kroniki konwentu warszawskiego wymienił go, opi-
sując omawianą pielgrzymkę  Niestety podobnie jak w przypadku Benedykta 
Konopińskiego nie dysponujemy szerszymi wiadomościami o jego działalności 
zakonnej  Krakowskie Liber studii wymienia go wśród listy studentium for
malium67, niestety nie precyzując zakresu lat, w których pobierał nauki w ma-
łopolskim konwencie  Wacław Kurowski znalazł się także na liście studentów 
zgłębiających wiedzę poza granicami Rzeczypospolitej  Dzięki pracy Roberta 

61 Lectore secundario ACPP, t. II, s. 33; zob. też postanowienia kapituły w Przemyślu w 1608 r. tamże, s. 102.
62 Kapituła prowincjalna obradująca w Poznaniu w 1603 r. zwolniła go z funkcji przeora gdańskiego 

powierzając mu zadanie kaznodziei w Piotrkowie, ACPP, t. II, s. 16; zob. też ADK, Kartoteka biograficzna 
dominikanów polskich, litera W, passim.

63 ADK, Kr 9, s. 17; Abraham Bzowski wśród wybitnych mistrzów teologów wymienił o. Seweryna Tar-
nowskiego, A. Bzowski, Propago D. Hyacinthi, s. 89; odnośnie do postaci o. Tarnowskiego zob. szerzej 
Catalogus, s. 688; był ponadto mistrzem studentatu w krakowskim klasztorze w latach 1592–1594 
ADK, Kr 20, s. 150; kapituła prowincjalna odbyta w Poznaniu w 1603 r. zatwierdziła jego promocję 
bakalarską, był wówczas przeorem w Wilnie. Ojcowie zgromadzeni na kapitule zwrócili się z petycją 
o promocję magisterską dla o. Seweryna ACPP, t. II, s. 12–13.

64 ACP, s. 533; R. Świętochowski, A. Chruszczewski, dz. cyt., s. 480.
65 O czym między innymi informuje nas dopisek w księdze profesji konwentu krakowskiego ADK, Kr 9, 

s. 17; M. Siejkowski, Świątnica Pańska, s. 52.
66 Tamże, s. 52–53; BK PAN, rkps 93, nr 744, k. 235r.; XIX-wieczny spis zmarłych zakonników odnotował 

fakt, że w roku 1619 zmarł o. Jacek Wilkowski AGAD BOZ, rkps 3152, s. 350.
67 ADK, Kr 20, s. 580.



Pielgrzymka bractwa różańcowego… 171

Świętochowskiego i Adama Chruszczewskiego dowiadujemy się, że niejaki 
Wacław zwrócił się 20 stycznia 1611 r  do kongregacji lubelskiej z prośbą o zgo-
dę na wyjazd na studia zagraniczne, gdzie 19 czerwca 1612 r  zdobył lektorat, 
który na mocy decyzji kongregacji płockiej z 21 października 1612 r  musiał 
następnie nostryfikować w krakowskim studium68 

Na podstawie powyższej charakterystyki postaci zaangażowanych w życie 
bractwa różańcowego można śmiało stwierdzić, że konfraternia ta prowa-
dzona była przez jednostki nieprzeciętne  Począwszy od momentu założenia 
aż do chwili pamiętnej peregrynacji do Częstochowy bractwo prowadzo-
ne było przez osoby wyjątkowo sumiennie zaangażowane w promowanie 
wzorców religijności brackiej oraz modlitwy różańcowej  Warto podkreślić 
za Jędrzejem Kitowiczem, jak wysoką pozycją i prestiżem cieszył się w zako-
nie braci kaznodziejów promotor bractwa różańcowego: „Urząd promotora 
różańcowego jest u Dominikanów niepośledni, idzie zaraz po  lektorach 
szkoły, to jest nauczycielach, i musi być w zakonie dobrze zasłużony, komu 
go dadzą”69 

Już Abraham Bzowski, pisząc dziełko mające na celu rozpropagowanie 
idei bractw różańcowych, nadmieniał, że do władz w bractwie powinno się 
wybierać osoby o wyjątkowych walorach moralnych oraz głębokiej religij-
ności70  Studia zagraniczne, na które zapewne udał się jeden z promotorów 
bractwa warszawskiego, potwierdzają tezę, że tę funkcję powierzano zakon-
nikom o szczególnych predyspozycjach  Warto bowiem za o  Świętochowskim 
podkreślić, że do zagranicznych szkół posyłano jedynie studentów zdolnych 
i należycie przygotowanych  Przygotowania owe obejmowały: obowiązek 
uczestniczenia w wykładach z teologii (3 lata), prowadzenia wykładu z filozofii 
(początkowo 3 lata, później 2) i nakaz posługi kaznodziejskiej (2 lata)  Na mocy 
rozporządzeń kapituły prowincjalnej z 1596 r  wykłady należało ukończyć 
w studium generalnym w Krakowie  Przez krótki czas przed wyjazdem na dal-
sze studia należało pozyskać stopień lektora w Krakowie  Kandydat musiał 

68 ADK, Pp 37, k. 25 v; R. Świętochowski, A. Chruszczewski, dz. cyt., s. 481.
69 J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, oprac. R. Pollak, Wrocław 1951, s. 25; zob. też 

W. Andrzejowicz, Ogrod Rożany Albo Opisanie porządne dwu szczepow wonney Rożey Hieruchuntskiey, 
ks. VI, rozdz. 1, s. 1–2; J. Flaga, Bractwa religijne w Rzeczypospolitej, s. 172–173.

70 Zob. szerzej A. Bzowskiego, Rozaniec Panny Maryey, s. 271 i n.
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także odznaczać się krystaliczną moralnością, zaś przeor oraz moderatorium 
od 1690 r  wystawiali o nim świadectwo71 

Aneks
Wykaz osób należących do bractwa różańcowego przy warszawskim kon-

wencie dominikanów od momentu jego powstania do 1609 r.

W poniższej edycji rozwiązano daty, umieszczając je w nawiasach kwadrato-
wych i skróty – w nawiasach okrągłych  Tekst pozostawiono w brzmieniu ory-
ginału  Występujące w wykazie postacie objaśniono w przypisach rzeczowych  
Przy edycji tekstu wzorowano się na zasadach Instrukcji wydawniczej do źródeł 
historycznych od XVI do połowy XIX wieku oprac  K  Lepszy, Wrocław 1953 
dokonując powyższych modyfikacji 

Oryginał: ADK, Wa 10: Catalogus Fratrum et Sororum Archiconfraternitatis 
Sacratissimi Rosarii Dulcissimi Nominis Iesu Per Fratrem Athanasium Ciesz
kowic S.T.L. et in hoc Conventu Varsaviensi Sancti Hyacinthi Pro tunc Eius
dem SS–mi Rosarii Promotorem Praed. Renovatus Et Eiusdem Manu propria 
Ab Anno Redemptionis Nostrae I–mo 60–mo 4–to Ad Annum Praesentem 
1–mum 6–tmum 8–vum 7–mum Conscriptus, s  1–2

Sub promotoratu R(everendissimi) P(atris) Benedicti Konopinski P(rae- 
dicatoris) G(eneralis) ad archiconfraternitatem p(rae)dictam S(anctis)
s(imi) N(ominis) I(esu) infrascripti sunt recepti 

Anno: 1604  In Solennitate72 Circumcisionis D(omi)ni N(ost)ri IESU Chri(sti) 
[1 stycznia 1604]73

G(enerosus) D(ominus) Ioannes Umiastowski74

Sp(ectabilis) D(ominus) Bartholomaeus Szponer C(onsul) A(ntiquae) V(arsaviae)75

71 R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, s. 227–228.
72 W oryginale: in solennitatem.
73 Daty rozwiązano w oparciu o: Chronologia polska, red. B. Włodarski, Warszawa 1957.
74 W 1616 r. wzmiankowany jest Jakub Umiastowski, który nadzorował robotników, zob. A. Karpiński, 

Pauperes. O mieszkańcach Warszawy XVI i XVII wieku, Warszawa 1983, s. 132, przyp. 26.
75 Wywodził się zapewne z patrycjuszowskiej warszawskiej rodziny Szponerów, w 1576 r. niejaki Bartłomiej 

Szponer został oskarżony o defraudację środków, zob. tamże, s. 106.
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Dominus Stanislaus Budkowicz
N(obilis) D(ominus) Stanislaus Zbierzchowski
Stanislaus Sartor
N(obilis) D(ominus) Stanislaus Czosowski76

N(obilis) D(ominus) Gregorius Lizakowski
N(obilis) D(ominus) Thomas Tyssamiecki
N(obilis) D(ominus) Ioannes Bdylowski
Rel(igiosus) F(rate)r Mathias Conversu(s) Ord(inis) N(ost)ri77

N(obilis) D(ominus) Stanislaus Lupkowski78

N(obilis) D(ominus) Chrystophorus Kołacki
R(everen)du(s) D(omi)nu(s) Andreas de Grodziec Vicariu(s) Varsaviens(is)
Illustris(simus) ac G(e)ner(osus) D(ominus) Ioannes Uchański Palatinides
D(omi)n(us) Ioannes Bucinski79

D(omi)n(us) Stanislaus Caslewski
Dominu(s) Simon Grzybowic
Relig(iosus) F(rate)r Paulus Nowomieyski Ord(inis) N(ost)ri80

Re(vere)nd(us) Pater Abrahamus81 Slupien Ord(inis) N(ost)ri82

Adm(odum) R(everen)d(us) D(omi)n(us) Michael Komnetovicius

In FestoVisitationis B(eati)ss(i)mae Virg(ini)s Mariae [2 lipca]

Domin(us) Stanislaus Zusowski
Domin(us) Thomas Maniecki

76 Zapewne Stanisław Czosnowski h. Pierzchała, kasztelan warszawski, S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty 
polskiej, t. III, Warszawa 1906, s. 36.

77 W konwencie warszawskim w 1607 r. przebywało ponad trzydziestu braci, zob. dokument z 10 VII 
1607 r., ADK, Wa 85, s. 17, przy jedynie 7 zakonnikach zapisano imię i funkcję, jaką pełnili w konwencie. 
Ojciec Sadok Barącz w swej pracy wymienia kilku braci konwersów o tym imieniu, żadnego jednakże 
nie identyfikuje z klasztorem warszawskim, zob. Catalogus, s. 443.

78 Być może tożsamy z Łubkowskim h. Bończa Stanisławem, pisarzem grodzkim mielnickim oraz sokol-
nikiem królewskim (1590), S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. X, Warszawa 1916, s. 15.

79 Być może tożsamy z Janem Bucińskim, który podpisał w ziemi nurskiej elekcję w 1648 r., zob. tamże, 
t. II, s. 51.

80 Sadok Barącz wspomina o. Piotra Nowomiejskiego, przeora samborskiego w 1624 r., Catalogus, s. 498.
81 W oryginale: Abrahamo.
82 Zapewne tożsamy z bratem Abrahamem Słupetensem asygnowanym do konwentu poznańskiego 

z klasztoru w Płocku, zob. akta kapituły prowincjalnej odbytej w Poznaniu w 1603 r., ACPP, t. II, s. 17.
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Religios(us) Frater Hyacinthus Ord(inis) N(ost)ri83

Dominus Ioannes Badowski84

Dominus Stanislaus Luskowski85

Dominus Stanislaus Rotarski
Dominus Chrystophorus Janidło86

Dominus Matthaeus Jedlinski
Religi(osu)s) F(rate)r Ioannes Ord(ini)s N(ost)ri de Con(ven)tu Vars(aviensi)87

G(enerosa) D(omina) Catharina Magnuszewska
Religiosus F(rate)r Albertus Ord(ini)s N(ost)ri
Gen(erosa) D(omi)na Sophia Uiazdowska
Gen(erosa) D(omi)na Margaritha Działkowska
Dorothea Młynarzonka
Lucia Ciczoszowna
Gen(erosus) D(omi)n(us) Jacobus Kobelski

Anno D(omi)ni 1608

G(enerosus) D(ominus) Ioannes Reczayski88

V(enerabilis) D(ominus) Matthaeus Chełchowski89

V(enerabilis) D(ominus) Ioannes de Kolce

83 W dokumencie z 10 VII 1607 r. wśród braci konwentu warszawskiego występuje Jacek (Hyacinthus) 
Mleczki, ADK, Wa 85, s. 17; w 1611 r. pojawia się w Krakowie, zob. Catalogus, s. 467, por. tamże, s. 281; 
zob. też ADK, Pp 37, k. 6 v, 7 r.

84 W ziemi warszawskiej i sochaczewskiej odnotowani są Badowscy h. Poraj, S. Uruski, Rodzina. Herbarz 
szlachty polskiej, t. I, Warzawa 1904, s. 63; mieszczanin warszawski Grzegorz Badowski był fundatorem 
obrazu Matki Boskiej Śnieżnej umieszczonego w kaplicy Radziejowskich zob. szerzej F. Nowowiejski, 
dz. cyt., s. 264; J. Łukaszewicz, dz. cyt., s. 133.

85 Zob. uwagi w: S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. IX, Warszawa 1912, s. 215.
86 Być może spokrewniony z mistrzem uniwersyteckim Jakubem Janidło; o tej postaci zob. biogram 

autorstwa J. Bieniarzówny, Janidło Jakub (ok. 1570–1619), [w:] PSB, t. 10 (1962–1964), s. 512.
87 Brat Jan jest wymieniony w dokumencie z 21 III 1609 r., zob. ADK, Wa 85, s. 18.
88 Zapewne potomek Wojciecha Ręczajskiego h. Rogala, zm. 1591, kasztelana warszawskiego, zob. 

szerzej I. Gieysztorowa, Ręczajski Wojciech, [w:] PSB, t. 31 (1988–1989), s. 240–242; Jan Ręczajski był 
starostą warszawskim, S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. XII, Warszawa 1915, s. 303; tamże, 
t. XV, s. 207; Jan Ręczajski był w 1592 r. posłem z ziemi warszawskiej, zob. J. Choińska-Mika, Sejmiki 
mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998, s. 154.

89 Zob. Chełchowski h. Lublicz, [w:] S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. II, Warszawa 1905, s. 159. 
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D(omi)nu(s) Baltazar Sturnik
D(omi)nus Stanislaus Swiderski
F(amatus) D(ominus) Martinus Łoiowski90

F(amatus) D(ominus) Chrystophorus Kasprowicz91

90 Zapewne przedstawiciel rodziny Łojewskich h. Belina wywodzących się z ziemi warszawskiej, zob. 
tamże, t. IX, s. 350.

91 Być może przedstawiciel rodziny Kasprowicz h. Rawa, zob. tamże, t. VI, s. 251.





Dominikanie  
wobec chorych współbraci

w Poniższym tekście zostanie Poruszony jak dotąd nieopracowane zagadnie-
nie opieki medycznej w dawnych klasztorach mendykanckich na przykładzie 
konwentu dominikanów w Warszawie  Podstawę źródłową rozważań oparto 
przede wszystkim na rachunkach prowadzonych w klasztorze od momentu 
jego założenia w 1603 r  aż po przełomowe czasy księstwa warszawskiego 
i obecności wojsk napoleońskich w Warszawie  Przyjęcie tak szerokiego spek-
trum czasowego umożliwi pełniejsze zobrazowanie poruszanego zagadnienia  
Źródła rachunkowe uzupełniono o rozporządzenia kapituł generalnych nor-
mujące kwestie korzystania z opieki medycznej przez zakonników1 

Jak dotąd badacze najwięcej uwagi przywiązywali do najstarszych dziejów 
zakonnych, odnośnie do epoki średniowiecza dysponujemy próbami syntetycz-
nego spojrzenia na kwestie opieki zdrowotnej, jaką władze zakonów starały się 
zapewnić swym podopiecznym2  Na podstawie reguł zakonnych przytaczano 
rozporządzenia regulujące funkcjonowanie infirmerii w obrębie zabudowań 
klasztornych3  Należy także wspomnieć o nader obszernej literaturze przedmiotu 

1 Constitutiones, declarationes et ordinationes capitulorum generalium Ordinis Praedicatorum Ab anno 
MCCXX usque ad MDCL emanatae, ed. V. M. Fontana, cz. I, Romae 1655.

2 Zob. szerzej uwagi odnośnie do pełnienia przez zakonników i mnichów funkcji lekarzy i chirurgów 
w obrębie swoich zgromadzeń zakonnych: E.A. Hammond, Physicians in Medieval English Houses, 

„Bulletin of the History of Medicine”, 32 (1958), s. 105–120.
3 Zob. przykładowo syntetyczne uwagi o opiece nad chorymi zakonnikami w średniowiecznej Europie: 

J. Kerr, Life in Medieval Cloister, London 2009, s. 71–77; L. Moulin, Życie codzienne zakonników w śred-
niowieczu, Warszawa 1986, s. 109–111, 149–151; Z. Podgórska-Klawe, Od hospicjum do współczesnego 



178  Bracia z ulicy Freta

opisującej kwestie opieki medycznej sprawowanej przez szpitalników, a także 
w pozostałych zakonach rycerskich4  Wzmianki o zabiegach leczniczych, jakim 
poddawani byli zakonnicy, są rozproszone wśród prac omawiających historię 

szpitala. Rozwój historyczny problematyki szpitalnej w Polsce do końca XIX wieku, Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, s. 13–14, 27–31; M.K.K. Yearl, Medieval Monastic Customaries on Minuti 
and Infirmi, [w:] The Medieval Hospital and Medical Practice, ed. B. S. Bowers, Aldershot 2007, s. 181–183; 
M.A. D’Aronco, The Benedictine Rule and the Care of the Sick: The Plan of St Gall and Anglo-Saxon En-
gland, [w:] tamże, s. 235–251. Zob. też syntetyczny rys zagrożeń zdrowotnych, z jakimi borykali się 
średniowieczni zakonnicy: J. Kerr, Health and Safety in the Medieval Monasteries of Britain, „History”, 
93 (2008), No. 309, s. 3–19; B. Harvey, Living and Dying in England 1100–1540. The Monastic Experience, 
Oxford 1993, s. 94–98. Odnośnie do funkcjonowania infirmerii w klasztorach dominikańskich: ACP, s. 21, 
325, 517–518; W. Hinnebusch, The Early English Friars Preachers, Romae 1951, s. 191–193; A. Montford, 
Health, Sickness, Medicine and the Friars in the Thirteenth and Fourteenth Centuries, Aldershot 2004, s. 51 
i n., 66 i n.; zob. też recenzje tej monografii: J. Ziegler, „Bulletin of the History of Medicine” 80 (2006), 
No. 1, s. 160–161; P. Murray Jones, „Speculum”, 83 (2008), nr 1, s. 221–222; temat ten w odniesieniu 
do polskiej prowincji wzmiankują: zob. R. Kubicki, Środowisko dominikanów kontraty pruskiej od XIII 
do połowy XVI wieku, Gdańsk 2007, s. 68, 110; K. Kaczmarek, Konwent dominikanów wrocławskich 
w późnym średniowieczu, Poznań–Wrocław 2008, s. 124, 195; zob. też uwagi o prowadzeniu szpitala 
w Toruniu: Ł. Myszka, Działalność duszpasterska dominikanów toruńskich w czasach nowożytnych, 
[w:] Klasztor dominikański w Toruniu w 750. rocznicę fundacji, red. P. Oliński, W. Rozynkowski, J. Racz-
kowski, Toruń 2013, s. 141.

4 Zob. przykładowo wybraną literaturę: J. Burgtorf, The Central Convent of Hospitallers and Templars. History, 
Organization, and Personnel (1099/1120–1310), Leiden–Boston 2008 (tam dalsza literatura przedmiotu); 
A. Luttrell, The Hospitallers’ Medical Tradition: 1291–1530, [w:] The Military Orders, ed. M. Barber, Vol. I: 
Fighting for the Faith and Caring for the Sick, Variorum 1994, s. 64–81; F. Karassava-Tsilingiri, The Fifteenth-

-Century Hospital of Rhodes: Tradition and Innovation, [w:] tamże, s. 89–96; A. Williams, Xenodochium 
to Sacred Infirmary: the Changing Role of the Hospital of the Order of St John, 1522–1631, [w:] tamże, 
s. 97–102; S. Edgington, Medical Care in the Hospital of St John in Jerusalem, [w:] The Military Orders, 
ed. H. Nicholson, t. II: Welfare and Warfare, Ashgate 1998, s. 27–33; zob. też D. Marcombe, Leper Knights. 
The Order of St Lazarus of Jerusalem in England, c. 1150–1544, Woodbridge 2004; P.D. Mitchell, Medicine 
in the Crusades. Warfare, Wounds and the Medieval Surgeon, Cambridge 2004; por. uwagi odnoszące 
się do opieki medycznej sprawowanej przez zakony krzyżowe: I. Sterns, Care of the Sick Brothers 
by the Crusader Orders in the Holy Land, „Bulletin of the History of Medicine”, 57 (1983), No. 1, s. 50–69; 
P.D. Mitchell, The Infirmaries of the Order of the Temple in the Medieval Kingdom of Jerusalem, [w:] The 
Medieval Hospital and Medical Practice, s. 228–234; należy także wspomnieć o wyczerpującym studium 
ukazującym rolę lekarzy w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, autorka analizie poddała nie 
tylko pochodzenie społeczne lekarzy, zabiegi i terapie przez nich prowadzone, ale także wypłacane 
im honoraria, zob. szerzej M. Broda, Lekarze w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIV–XV wieku, 
Kraków 2013; zob. też M. Grzegorz, Szpitalnictwo w państwie krzyżackim w Prusach, „Archiwum Historii 
Medycyny”, 37, (1974), z. 2, s. 132–147; tenże, Rola szpitalnictwa w państwie zakonu krzyżackiego 
w Prusach w XIII–XV w., [w:] Wkład starożytności, średniowiecza i renesansu w rozwój nauk medycznych. 
Wybór materiałów z sesji naukowej Toruń 12–13 września 1980 r., red. W. Wróblewski, Toruń 1983, s. 57–66.
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zgromadzeń zakonnych, ich życia codziennego oraz historii gospodarczej kon-
wentów5  W polskojęzycznej literaturze przedmiotu stosunkowo dużo uwagi 
poświęcono zabiegom leczniczym realizowanym w obrębie zakonów żeńskich6   

5 Przegląd badań odnoszących sie do zakonów mniszych i kanoników regularnych dotyczących życia 
codziennego, w tym także opieki zdrowotnej, zawiera praca M. Derwich, L. Spychała, M.L. Wójcik, przy 
współpracy A. Tarnas-Tomczyk, A. Żurek, State of research of daily life of Monks and Canons Regular 
in East-Central Europe during Middle and Modern Ages, [w:] La vie quotidienne des moines et chanoines 
réguliers au Moyen Age et Temps modernes. Actes du Premier Colloque International du L.A.R.H.C.O.R. 
Wrocław–Książ, 30 novembre–4 decembre 1994, red. M. Derwich, Wrocław 1995, s. 86, 89, 91; kwestia 
opieki medycznej sprawowanej przez duchaków omawiana była przez K. Antosiewicz, Opieka nad 
chorymi i biednymi w krakowskim szpitalu Świętego Ducha (1220–1741), RH, 26, (1978), z. 2, s. 58–79; 
zagadnienie leczenia w łonie zakonu cystersów została omówiona przez J. Jeszke, Perspektywy badań 
nad zdrowiem i chorobą w klasztorach cysterskich na ziemiach polskich, NP, 83 (1994), s. 139–149; zob. też 
K. Bobowski, Formy opieki nad biednymi i chorymi w opactwie cystersów w Neuencamp, [w:] Źródłoznaw-
stwo i studia historyczne, Wrocław 1989 („Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia”, nr 76), s. 230–234; 
por. uwagi dotyczące opieki medycznej w klasztorze paulinów na Skałce: W. Urban, Życie klasztoru 
Paulinów na Kazimierskiej Skałce w świetle rachunków 1657–1674, „Studia Claromontana”, 13 (1993), 
s. 349. Zob. też przykładowo uwagi o urzędzie prepozyta infirmerii w obrębie tynieckich benedykty-
nów: T.M. Gronowski, Zwyczajny klasztor, zwyczajni mnisi. Wspólnota tyniecka w średniowieczu, Kraków 
2007, s. 142–144; zagadnienie opieki medycznej u augustianów na terenie Śląska w średniowieczu 
omówiła A. Pobóg-Lenartowicz, Attending the Sick in Augustinian Monasteries in Silesia in the Middle 
Ages, [w:] La vie quotidienne, s. 204–212; zob. też wzmianki o prowadzeniu przez zakony szpitali i izb 
lekarskich: P.P. Gach, Formy działalności Braci Mniejszych franciszkanów (bernardynów) na ziemiach 
dawnej Rzeczypospolitej w latach 1773–1914, [w:] Pięćset pięćdziesiąt lat obecności OO. Bernardynów 
w Polsce (1453–2003), red. W.F. Murawiec, D.A. Muskus, Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 297–299; 
zob. też J. Marecki, Życie codzienne kapucynów krośnieńskich, NP, 126 (2016), s. 206. Zob. też wstępną 
charakterystykę rozporządzeń zakonnych odnoszących się do chorych braci: De infirmis, [w:] Consti-
tutiones, declarationes et ordinationes, kol. 324–327.

6 Zob. przykładowo: P. Wiszewski, Opactwo benedyktynek w Legnicy (1348–1349–1810). Struktura, funkcjo-
nowanie, miejsce w społeczeństwie, Poznań–Wrocław 2003, s. 231–233; M. Borkowska, Życie codzienne 
polskich klasztorów żeńskich w XVII–XVIII wieku, Warszawa 1996, s. 270–278; C. Gil, Życie codzienne 
karmelitanek bosych w Polsce w XVII–XIX wieku, Kraków 1997, s. 198–205; P. Gąsiorowska, Kuchnia 
i infirmeria w klasztorze Klarysek krakowskich do końca XVIII wieku, [w:] Sanctimoniales. Zakony żeńskie 
w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), red. A. Radzimiński, D. Karczewski, Z. Zyglew-
ski, Bydgoszcz–Toruń 2010, s. 400–406; taż, Życie codzienne w klasztorze klarysek krakowskich od XIII 
do końca XVIII wieku, Kraków 2003, s. 95–99; A. Szylar, Lecznictwo w klasztorze benedyktynek w Sando-
mierzu, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica”, 2 (2003), s. 269–289; taż, 
Troska o zdrowie kobiet w klasztorach w XVIII wieku w świetle zachowanych źródeł zakonnych, „Nowiny 
Lekarskie”, 2010, nr 2, s. 108–118; taż, „W starości była wielką nieprzyjaciółką próżnowania…” – o jesieni 
życia mniszek polskich w XVII–XIX wieku, [w:] Historyczno-społeczne aspekty starzenia się i starości, red. 
M. Stawiak-Ososińska, A. Szplit, Kielce 2014, s. 20–26; taż, Gospodarowanie benedyktynek sandomierskich, 
Tarnobrzeg 2008, s. 56, 159–161; zob. też wzmiankę o usytuowaniu infirmerii: Kronika fundacyjna 
klasztoru mniszek Zakonu Kaznodziejskiego na Gródku w Krakowie (1620–1639). „Kronika abo opisanie 
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Jak na tym tle plasują się badania nad zakonami mendykanckimi, a zwłaszcza 
dominikanami7?

W większości przypadków, omawiając związki pomiędzy historią medycyny 
a dziejami zakonu braci kaznodziejów, podkreślano obostrzenia w studiowania 
tej dziedziny wiedzy i praktykowania chirurgii przez zakonników8  Najnow-
sze badania prowadzone między innymi przez Angelę Montford wykazały, 
że w obrębie zakonu dominikanów aż do XVI w  liczba ojców zajmujących się 
medycyną była stosunkowo liczna pomimo rozporządzeń kapituł generalnych 
mających na celu ograniczenie studiów medycznych oraz praktykowania tej 
wiedzy przez zakonników, zwłaszcza poza obrębem zakonu9  W literaturze 

postępków i zachodów około fundowania konwentu”, wstęp i opracowanie A. Markiewicz, Kraków 2007, 
s. 50. Zob. też wykaz druków medycznych znajdujących się w zbiorach biblioteki klarysek w Starym 
Sączu: M. Kamińska-Axer, Starodruki medyczne z Biblioteki Klasztoru SS. Klarysek w Starym Sączu, „Ar-
chiwum Historii Medycyny”, 42 (1979), z. 3, s. 389–391.

7 Zob. wstępne uwagi o pełnieniu przez mendykantów funkcji lekarzy zarówno ciała, jak i duszy: 
E.A. Hammond, dz. cyt., s. 114 i n.; zob. też uwagi I. Sterns, dz. cyt., s. 55, 61, 64–65; N. G. Siraisi, Tad-
deo Alderotti and his Pupils. Two Generations of Italian Medical Learning, Princeton 1981, passim; por. 
uwagi odnoszące się do podejścia św. Franciszka z Asyżu wobec chorób i medycyny średniowiecznej: 
E.F. Hartung, St. Francis and Medieval Medicine, „Annals of Medical History. New Series”, 7 (1935), s. 86–91. 
W najobszerniejszej monografii omawiającej tytułowe zagadnienie autorka omówiła kwestię opieki 
medycznej w konwentach włoskich, koncentrując swoją uwagę na Bolonii, zob. szerzej A. Montford, 
Health, Sickness, Medicine, s. 5 i n. (tam omówienie literatury przedmiotu oraz stanu badań). Zagadnienie 
zdrowia nowicjuszy planujących zasilenie szeregów dominikanów i franciszkanów oraz konieczność 
dobrej kondycji fizycznej niezbędnej do głoszenia słowa Bożego zostało omówione w cytowanej po-
wyżej pracy (s. 27 i n.) oraz w szkicu: A. Montford, Fit to Preach and Pray: Considerations of Occupational 
Health in the Mendicant Orders, [w:] The Use and Abuse of Time in Christian History. Papers read at the 
1999 Summer Meeting and the 2000 Winter Meeting of The Ecclesiastical History Society, ed. R.N. Swanson, 
Woodbridge 2002, s. 95–107.

8 Zob. uwagi dotyczące ustawodawstwa soborowego: E.A. Hammond, dz. cyt., s. 120 i n. Począwszy 
od badań Darella Amundsena, który analizując ustawodawstwo soborowe i synodalne, wykazał, 
że ograniczenia podejmowania przez kleryków czy zakonników studiów medycznych nie były 
aż tak surowo przestrzegane, jak dawniej oceniała to historiografia, zob. szerzej D.W. Amundsen, 
Medieval Canon Law on Medical and Surgical Practice by the Clergy, „Bulletin of the History of Medicine”, 
52 (1978), No. 1, s. 22–44; tekst ten został następnie przedrukowany jako jeden z rozdziałów w pracy: 
D.W. Amundsen, Medicine, society and faith in the Ancient and Medieval Worlds, Baltimore–London 
1996, s. 222–248; I. Mccleery, Saintly Physician Diabolical Doctor, Medieval Saint: Exploring the Reputa-
tion of Gil de Santarém in Medieval and Renaissance Portugal, „Portuguese Studies”, 21 (2005), s. 119; 
A. Montford, „Brothers who have Studied Medicine”: Dominican Friars in Thirteenth-Century Paris, „Social 
History of Medicine”, 24 (2011), No. 3, s. 536 i n.; taż, Health, Sickness, Medicine, s. 7–8.

9 A. Montford, Dangers and Disorders: The Decline of the Dominican Frater Medicus, „The Journal 
of the Society for the Social History of Medicine”, 16 (2003), s. 169–170. Zob. De medicina, 
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przedmiotu odnotowywano fakt wstąpienia w szeregi braci kaznodziejów 
osób, które uprzednio uzyskały wykształcenie medyczne tak jak przykładowo 
Jan z St Giles, Giles de Santarém, który w 1748 r  został beatyfikowany10, czy 
słynny XIII-wieczny chirurg, autor licznych traktatów medycznych, w tym 
ważnej rozprawy Chirurgia (napisanej w momencie kiedy był ordynariuszem 
diecezji w Bitonto), Teodorico Borgognoni z Bolonii bp Cervia11  Spośród 
polskich dominikanów należy wspomnieć Mikołaja z Krakowa, XIII-wiecz-
nego lekarza, który nauki pobierał w Montpellier12  Zasłynął on z propo-
nowania niecodziennych praktyk, m in  spożywania w celach leczniczych 
węży, jaszczurek oraz żab  Co warte jest podkreślenia, miał tak znaczący 
wpływ na dwór księcia Leszka Czarnego i Gryfiny, iż wspomniane specyfiki  

[w:] Constitutiones, declarationes et ordinationes, kol. 404; W. Moir Bryce, The Black Friars and the 
Scottish Universities, „The Scottish Historical Review”, 9 (1911), No. 33, s. 7. Wykaz średniowiecznych 
postanowień kapituł generalnych dotyczących kwestii medycyny zawiera praca: A. Montford, 
Dangers and Disorders, załącznik A, s. 184–187 zamieszczony także w pracy autorki A. Montford, 
Health, Sickness, Medicine, Appendix A: Dominican Chapter acta on medicine and medical practice, 
s. 259–263; por. szerzej wypisy z akt kapituł zakonu braci kaznodziejów odnoszące się do kwe-
stii wiedzy medycznej: De medicina, [w:] Constitutiones, declarationes et ordinationes, kol. 404, 
oraz traktowania chorych w zakonie: De infirmis, [w:] tamże, kol. 324–327; zob. też J. Kerr, Life 
in Medieval Cloister, s. 73–77; J. Kerr, Health and Safety in the Medieval Monasteries of Britain, „The 
Journal of the Historical Association. History” 93 (2008), s. 3–19. Zob. też uwagi o praktyko-
waniu medycyny: K. W. Humphreys, The Medical Books of the Mediaeval Friars, „Libri”, 3 (1954),  
s. 97–98.

10 I. Mccleery, Saintly Physician, s. 112 i n.; E.A. Hammond, dz. cyt., s. 115–116; A. Montford, Dangers and 
Disorders, s. 173 i n.; zob. też dalsze wzmianki o osobach, które przed wstąpieniem w szeregi braci 
kaznodziejów studiowali medycynę: W. A. Hinnebusch, The Personnel of the Early English Dominican 
Province, „The Catholic Historical Review”, 29 (1943), No. 3, s. 327, 328; zob. też G.L. Gaweda, The 
Transition from Monastic to Secular Medicine in Medieval England, A Thesis Submitted to the University 
of North Carolina Wilmington in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master 
of Arts, North Carolina 2006, mps s. 64.

11 I. Mccleery, Saintly Physician, s. 119; P.D. Mitchell, Medicine in the Crusades, s. 26; A. Montford, 
Health, Sickness, Medicine, s. 8; odnośnie do postaci Teodoryka z Lukki zwanego Teodorico Bor-
gognoni zob. szerzej uwagi N.G. Siraisi, dz. cyt., s. 9, 14–18; uprzednio był bp Cervi Hierarchia 
catholica medii aevi, ed. C. Eubel, t. I, Monasteriii 1913, s. 183. Wykaz zakonników (dominikanów, 
franciszkanów, augustianów i karmelitów) mających związek z medycyną ogłosiła A. Montford, 
Dangers and Disorders, załącznik B, s. 189–191, a także w pracy A. Montford, Health, Sickness, 
Medicine, Appendix B Friars associated with some aspect of medicine or medical writing,  
s. 264–269.

12 http://fr.dbpedia.org/page/Nicolas_de_Pologne (dostęp 30.10.2015 r.); A. Montford, Dangers and 
Disorders, s. 173.
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znalazły się wśród książęcego menu, o czym wspomina pod rokiem 1278 
Rocznik Traski13 

Na niezwykle interesujące zagadnienie prowadzenia aptek, a nawet sprze-
dawania leków przez dominikanów i dominikanki na przykładzie Florencji 
zwróciła ostatnio uwagę Sharon T  Strocchia14  Należy nadmienić, że kwe-
stię tę już w 1905 r  w odniesieniu do ziem polskich podjął wybitny badacz 

13 Rocznik Traski, wyd. A. Bielowski, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. II, Lwów 1872, s. 844–845; 
odnośnie do osoby Mikołaja z Krakowa zob. szerzej edycje jego pism wraz z rysem biograficznym 
oraz próbą wyjaśnienia, skąd autor Rocznika Traskiego mógł zaczerpnąć informacje o spożywaniu 
węży i jaszczurek Brata Mikołaja z Polski pisma lekarskie, wyd. R. Gansiniec, Poznań 1920, s. 5–7, 10–11; 
E. Sulimczyk Swieżawski, K. Wenda, Apteki zakonne, [w:] Materiały do dziejów farmacji w dawnej Polsce, 
Warszawa 1882, s. 4; S. Kośmiński, Słownik lekarzów polskich obejmujący oprócz krótkich życiorysów 
lekarzy Polaków oraz cudzoziemców w Polsce osiadłych, dokładną bibliografię lekarską polską od czasów 
najdawniejszych aż do 1885 r., Warszawa 1888, s. 321; F. Giedroyć, Źródła biograficzno-bibliograficzne 
do dziejów medycyny w dawnej Polsce, Warszawa 1911, s. 493; S. Witkowski, Lekarz Mikołaj z Polski 
Nowoodkryty pisarz łaciński XIII wieku, Kraków 1919 (osobna odbitka z: Rozpraw Akademii Umiejęt-
ności w Krakowie. Wydział Filologiczny, t. LVIII, nr 4), s. 1–4, 6–38; S. Szpilczyński, „Antipocras” Mikołaja 
z Polski (XIII w.), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 4 (1959), s. 607–617; zob. też uwagi dotyczące 
wzmiankowanych w źródłach lekarzy praktykujących w II połowie XIII wieku w Polsce o imieniu 
Mikołaj A. Skulimowski, M. Skulimowski, Magister Mikołaj – nadworny lekarz książąt wielkopolskich 
w drugiej połowie XIII i początku XIV w., „Archiwum Historii Medycyny”, 21 (1959), z. 3–4, s. 285–290; 
J. Wiesiołowski, Dominikanie w miastach wielkopolskich w okresie średniowiecza, [w:] Studia nad historią 
dominikanów w Polsce 1222–1972, red. J. Kłoczowski, t. I, Warszawa 1975, s. 207–208; P. Żmudzki, Stu-
dium podzielonego Królestwa. Książę Leszek Czarny, Warszawa 2000, s. 252–255; B. Láng, Manuscripts 
of learned magic in the medieval libraries of Central Europe, Pennsylvania 2008, s. 51–52; K. Ożóg, 
Relacje mendykantów ze środowiskiem dworskim oraz katedralnym na Wawelu do końca XV wieku, 
[w:] Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. K. Ożóg, T. Gałuszka, A. Zajchowska, Kraków 2008 
(Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, 4), s. 24; odnośnie do studiów 
w Montpellier zob. L. Dulieu, Les relations entre la Pologne et la faculte de medecine de Montpellier 
depuis le XIVe siecle jusqu’au debut du XVIIe, „Bulletin de l’Histoire de Montpellier”, No. 15, s. 303–304, 
dostęp za pośrednictwem http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx1982x017xspec1/
HSMx1982x017xspec1x0303.pdf (30.10.2015 r.); P. Christol, Les étudiants Polonais à la Faculté de Médecine 
de Montpellier, „Cercle généalogique de Languedoc: bulletin”, 135 (2012), s. 37, https://www.academia.
edu/7298678/Les_%C3%A9tudiants_Polonais_%C3%A0_la_Facult%C3%A9_de_M%C3%A9decine_de_
Montpellier_Polscy_studenci_Wydzia%C5%82u_Medycyny_w_Montpellier_Revue_du_CGL_135_2e_
trim.2012_Archeion_CXIV_2013_wersja_polska_(30.10.2015 r.); zob. też W. Eamon, G. Keil, „Plebs amat 
empiria”: Nicholas of Poland and His Critique of the Medieval Medical Establishment, „Sudhoffs Archiv”, 
Bd. 71 (1987), z. 2, s. 180–182, 187 i n.; zob. też wykaz dokumentów, na których jako świadek pojawia 
się Mikołaj lekarz, tamże, s. 194–195.

14 S.T. Strocchia, The nun apothecaries of Renaissance Florence: marketing medicines in the convent, „Re-
naissance Studies”, 25 (2011), No. 5, s. 629 i n.; zob. też A. Montford, Health, Sickness, Medicine, s. 9–10.
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historii medycyny Franciszek Giedroyć15  Warto podkreślić za Angelą Mont-
ford, że umiejętności medyczne zostały docenione przez generała zakonu 
Humberta de Romans  Uważał on, że zakonnicy posiadający wiedzę dotyczącą 
prawa świeckiego czy medycyny powinni ją wykorzystywać, niosąc pomoc 
wiernym16  Jednakże z obawy przed wykonywaniem zabiegów medycznych 
oraz chirurgicznych przez niewykwalifikowanych zakonników, władze stop-
niowo zaczęły ograniczać możliwości praktykowania obowiązków lekarskich 
w stosunku zarówno do osób świeckich, jak i samych zakonników17 

Z okresu nowożytnego niestety nie dysponujemy syntetycznymi wnioskami 
dotyczącymi opieki medycznej w obrębie zakonów mendykanckich18  Jedynie 
w odniesieniu do krakowskiego konwentu karmelitów trzewiczkowych zostały 
poddane analizie oraz wnikliwie przebadane aspekty związane z obecnością 
druków medycznych w klasztornych bibliotekach19  Badania księgozbiorów 
dominikańskich także wykazały obecność druków medycznych, aczkolwiek 
w przeciwieństwie do wspomnianych wyżej karmelitów jak dotąd badacze 

15 F. Giedroyć, Spis aptekarzy (w. XIV–XVIII). Materiały do dziejów farmacyi w dawnej Polsce, Warszawa 1905, 
s. 13–14; zob. też uwagi dotyczące funkcjonowania apteki w lubelskim konwencie dominikańskim, 
J.A. Wadowski, Kościoły lubelskie na podstawie źródeł archiwalnych, Kraków 1907, s. 303; por wzmianki 
o zakonnikach zajmujących się aptekarstwem w konwencie krakowskim ADK, Kr 907, s. 299; E. Su-
limczyk Swieżawski, K. Wenda, dz. cyt., s. 4, 11; fakt funkcjonowania apteki na klasztornym terenie 
został także zasygnalizowany przez B. Możejko, D. Kaczora, B. Śliwińskiego, Zarys dziejów klasztoru 
dominikańskiego w Gdańsku od średniowiecza do czasów nowożytnych (1226/1227–1835), „Archeologia 
Gdańska”, 1 (2009), s. 195–196; E. Kizik, Z dziejów dominikanów gdańskich w II poł. XVI–XVIII w., [w:] Do-
minikanie – Gdańsk – Europa, s. 252; istnienie apteki w konwencie przemyskim wspomina J.T. Frazik, 
Kościół i klasztor Dominikanów w Przemyślu, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”, 19 (1985), s. 171.

16 A. Montford, Dangers and Disorders, s. 172; taż, „Brothers who have Studied Medicine”, s. 536.
17 Taż, Dangers and Disorders, s. 176–181.
18 Zob. przykładowo wzmiankę o opiece medycznej sprawowanej w konwencie jarosławskim w XVIII 

wieku: H. Borcz, Od kolegium jezuitów do konwentu dominikanów. Początki wspólnoty synów św. Dominika 
przy Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu, [w:] Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu. 
Dzieje, ludzie i sztuka, red. M. Miławicki, R. Nestorow, Kraków 2016 (Studia i Źródła Dominikańskiego 
Instytutu Historycznego w Krakowie, 16), s. 111.

19 Zob. szerzej studia: M. Koźluk, S. Sułecki, Une petite perle de Cracovie: la bibliothèque médicale d’Anton 
Schneeberger (1530–1581), „Histoire des sciences médicales”, 46 (2012), No. 4, s. 441–452; S. Sułecki, 
Księgozbiór klasztoru karmelitów na Piasku w Krakowie, Kraków 2014, s. 115, 189 i n., 213, 226, 260; 
tenże, Biblioteka Karmelitów w Krakowie na Piasku w świetle najstarszego inwentarza, KRA, 9 (2003), 
s. 209–210. Tematyce tej poświęcono także sesję, która odbyła się 6 czerwca 2014 w klasztorze 
OO. Karmelitów pt. Kolekcje ksiąg medycznych i medycy w Europie od XV do XVIII wieku. Zob. S. Sułecki, 
Medical books in the Carmelite convent; za udostępnienie maszynopisu polskiego tłumaczenie tekstu 
składam wyrazy podziękowania autorowi.
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prócz sporządzenia wykazów ksiąg medycznych nie poddali szerszej analizie 
kwestii ich obecności i znaczenia w życiu wspólnoty zakonnej20  Dlatego też 
z  dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że  zakonnicy dyspono-
wali podstawową wiedzą medyczną pogłębianą przez lekturę dzieł znanych 
lekarzy, chirurgów i  filozofów  Ogólne informacje z  dziedziny medycyny 
bracia mogli zaczerpnąć ze staropolskich kalendarzy, które niejednokrotnie 
zawierały zarówno informacje o nowych odkryciach w dziedzinie anatomii 
czy medycyny, jak również rady dotyczące prozdrowotnego trybu życia21  
W  bibliotekach mendykanckich badacze zachodnioeuropejscy odnajdują 
nie tylko podstawowe druki Galena czy Hipokratesa, ale i prace skierowane 
do nader wąskiego wyspecjalizowanego kręgu lekarzy, o czym świadczy np  
obecność w bibliotece klasztoru franciszkańskiego w Pazin w Chorwacji wy-
dania z 1739 r  przełomowego dzieła Lorenza Heistera traktującego o chirurgii, 

20 M. Kamińska-Axer, M. Czeley-Wybieralska, Starodruki medyczne Biblioteki OO. Dominikanów w Krakowie, 
„Archiwum Historii Medycyny”, 40 (1977), nr 4, s. 468–470. Zob. przykładowo wzmianki o zrabowaniu 
z biblioteki klasztoru dominikanów w Krakowie dzieł medycznych oraz tabelaryczny wykaz dzieł 
uwzględniający także prace medyczne R. Świętochowski, Biblioteka OO. Dominikanów w Krako-
wie, ABMK, 33 (1976), s. 305, 307; K. Zawadzka, Biblioteka klasztoru Dominikanów we Wrocławiu 
(1226–1810), [w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, red. J. Kłoczowski, t. II, War-
szawa 1975, s. 326; taż, Ze studiów nad bibliotekami klasztornymi dominikanów na Śląsku (1226–1810), 
RBibl, 18 (1974), s. 311, 322; J.A. Kosiński, Biblioteka konwentu dominikanów w Sieradzu na przełomie 
XVI i XVII wieku, [w:] tamże, s. 400; I. Szostek, Biblioteka dominikanów lwowskich w świetle katalogu 
z roku 1776, [w:] tamże, s. 419, 438; W. Kwiatkowska, Biblioteka klasztoru dominikanów toruńskich 
w średniowieczu. Uwagi o zawartości tematycznej, [w:] Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa 
w średniowieczu. Studia ofiarowane Profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w sześćdziesiątą piąta 
rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Toruń 1996, s. 171; M. Miławicki, Inwentarze i spisy 
bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskie-
go w XIX w. Stan źródeł i miejsce ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1 (2012), s. 155; 
M.L. Niedziela, Spis książek biblioteki klasztoru dominikanów w Borku Starym z drugiej połowy XVIII 
wieku, [w:] Kartki z dziejów Tyczyna i okolic. 640 lat Tyczyna (1368–2008), red. K. Szczepański, Tyczyn 
2008, s. 144; por. wzmiankę o drukach medycznych znajdujących się w kolekcji dominikańskiej 
H. Fenning, The Library of a Preacher of Drogheda: John Donnelly, OP (d. 1748), „Collectanea Hiber-
nica”, 18–19 (1976/77), nr 43, s. 83, nr 65, s. 85. Na kwestię stosunkowo dużej obecności druków 
medycznych w książnicach augustiańskich zwróciła uwagę A. Pobóg-Lenartowicz, Attending the Sick,  
s. 211. 

21 Odnośnie do wydatków na zakup czy oprawę kalendarzy staropolskich zob. rozdział poświęcony 
dziejom biblioteki konwentu warszawskiego; zob. też rozdz. VI: Wiedza z zakresu sztuki medycznej, 
M. Gorczyńska, Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia (1737–1821), Lublin 
1999, s. 239–275.
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zawierającego między innymi rady dotyczące opatrywania i leczenia ran, ran 
zatrutych etc 22

Po przeglądowym omówieniu stanu badań warto nawiązać do ogólnych wy-
tycznych odnośnie do traktowania chorych zawartych w regule św  Augustyna, 
a następnie przyjrzeć się, jak w praktyce realizowano te postulaty  W myśl wyżej 
wspomnianej reguły (rozdz  V: Starania o chorych, rozdz  IX: O praniu odzienia, 
kąpieli, chorych i udzielaniu rzeczy)23 bracia mający problemy zdrowotne, mieli 
inną dietę niż pozostali  W pewnych przypadkach konieczna była konsultacja 
lekarza, o czym wspomina sama reguła: „W końcu, jeśli choroba ukrytą jest 
w ciele, słudze bożemu mówiącemu, co go boli, należy bez powątpiewania 
uwierzyć  Czy jednak dla uleczenia tej choroby potrzebnem jest to – czego 
pragnie – jeżeli niema pewności, należy poradzić się lekarza”24. Dzięki zacho-
wanym księgom rachunkowym prowadzonym w warszawskim konwencie 
dominikanów możliwe jest odtworzenie wydatków poniesionych na szeroko 
pojmowaną opiekę zdrowotną  Poniżej zrezygnowano z przytaczania wszyst-
kich wzmianek źródłowych zawartych w rachunkach, dokonano swoistego 
wyboru  Adnotacje źródłowe podzielono na grupy tematyczne, które poddano 
szerszej analizie  Ponadto pominięto wydatki na mydło dla ojców czy tablice 
mydła przeznaczone dla braci przebywających w nowicjacie, jak również kwo-
ty wydatkowane na pobyt w łaźni, jeśli w sposób jednoznaczny nie były one 
powiązane z działaniami cyrulików bądź kuracją leczniczą25  Należy jednakże 
podkreślić, że obraz ten niestety nie jest pełny, dysponujemy bowiem jedynie 
informacjami o wydatkach związanych z zatrudnieniem lekarzy, cyrulików 
oraz zakupem stosownych lekarstw  Źródła nie odnotowały faktu wykonywania 
zabiegów przez samych zakonników  Zakładając, że mogli i z całą pewnością 

22 Zob. szerzej D. Tomić, S. Laginja, Lorenz Heister’s handbook of surgery in the Franciscan monastery in Pazin, 
„Medicinski Glasnik”, 11 (2014), nr 1, s. 229 i n. Zob. tez uwagi odnoszące się do obecności rękopisów 
medycznych w bibliotekach mendykanckich w średniowieczu: K.W. Humphreys, The Medical Books, 
s. 98–103; zob. też A. Montford, Health, Sickness, Medicine, s. 8. Odnośnie do obecności rękopisów 
zawierających informacje z dziedziny medycyny w klasztornych bibliotekach zob. uwagi F.S. Paxton, 
Signa Mortifera: Death and Prognostication in Early Medieval Monastic Medicine, „Bulletin of the History 
of Medicine”, 67 (1993), No. 4, s. 633 i n.

23 Ustawy zakonu kaznodziejskiego, Lwów 1933, rozdz. 5, s. 10–12, rozdz. 9, s. 18–19.
24 Tamże, nr 52, s. 18.
25 Należy podkreślić, że konwent warszawski nabywał wyjątkowo duże ilości mydła, np. w listopadzie 

1667 roku zakupiono 40 tabliczek, por. ADK, Wa 32, s. 115; można także odnaleźć informacje o nabyciu 
100 tablic, zob. tamże, s. 157, a nawet 400 sztuk, zob tamże, s. 163.
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dysponowali podstawową wiedzą z zakresu leczenia najczęściej spotykanych 
chorób, zabiegi wówczas wykonywane są nader trudne do odtworzenia  Tak 
więc źródła klasztorne odnotowują jedynie fakt poważniejszych interwencji 
wymagających zatrudnienia specjalistów  W oparciu o zachowane w źródłach 
adnotacje nie jest możliwa identyfikacja chorób, jakie leczono np  przez upusz-
czanie krwi26  Jak podkreśla Jakub Węglorz, upustami próbowano pokonać 
dolegliwości związane np  z bólem głowy, jamy ustnej, w ten sposób leczono 
nawet katar  Należało wybrać żyłę położoną w pobliżu zainfekowanego lub 
chorego miejsca27, flebotomią wedle XVII i XVIII wiecznej medycyny wyleczyć 
można było niemalże wszystkie przypadłości 

Wydatki poniższe można podzielić na związane z zatrudnieniem: cyrulików, 
lekarzy oraz zakup leków28  Pierwsza i najliczniejsza grupa dotyczy wynagro-
dzenia dla cyrulików  Należy nadmienić, że najczęściej nie podawano imienia 
osoby wykonującej dany zabieg jedynie jego zawód – cyrulik, doktor, medyk 
oraz bardzo lapidarnie charakteryzowano wykonany zabieg29  Biorąc pod 
uwagę, jak często w klasztornych rachunkach pojawiała się adnotacja związana 
z kwotami przekazanymi cyrulikom, można założyć, że byli oni dość częstymi 
gośćmi w klasztorze  Opiekowali się chorymi braćmi, wykonywali pomniejsze 
zabiegi chirurgiczne, jak również prozaiczne i proste czynności związane z go-
leniem i strzyżeniem zakonników  Bracia kaznodzieje, pragnąc przestrzegać 
rozporządzeń kapituły generalnej odbytej w Rzymie w 1546 r , zobligowani 

26 O kwestii upuszczania krwi w zakonie braci kaznodziejów (4 razy w roku w miesiącach: luty, kwie-
cień, czerwiec, wrzesień lub grudzień) zob. uwagi I. Sterns, dz. cyt., s. 61–62; A. Montford, Health, 
Sickness, Medicine, s. 236–238; por. uwagi dotyczące upuszczania krwi w innych zgromadzeniach 
zakonnych M.K.K. Yearl, dz. cyt., s. 184 i n.; J. Kerr, Life in Medieval Cloister, s. 73–74; B. Harvey, dz. cyt.,  
s. 96–98.

27 J. Węglorz, Zdrowie, choroba i lecznictwo w społeczeństwie Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, Toruń 2015, 
s. 147–148, 162–179; zob. też uwagi A. Szylar, Lecznictwo w klasztorze benedyktynek, s. 279–280; taż, 
Troska o zdrowie kobiet w klasztorach, s. 112.

28 Odnośnie do praw i przywilejów cechu cyrulików zob. ustalenia F. Giedroycia, Ustawy cechu cyrulików 
w dawnej Polsce ze źródeł archiwalnych, „Kronika lekarska”, 18 (1887), z. 3, s. 129 i n.; zob. też wzmian-
kę o zatrudnianiu cyrulików w konwencie dominikanów w Górze Kalwarii: M. Borkowska, Klasztory 
dominikańskie w Górze Kalwarii, Góra Kalwaria 1997, s. 51. Kwestię zatrudniania osób świeckich 
w klasztornych infirmeriach na przykładzie konwentów włoskich w epoce średniowiecznej omówiła: 
A. Montford, Health, Sickness, Medicine, s. 75–76, 82–83, 94–95, 98 i n., 134 i n., 227 i n.

29 Zob. też uwagi dotyczące przedsiębranych w średniowiecznych klasztorach zabiegach chirurgicznych: 
A. Montford, Health, Sickness, Medicine, s. 227 i n.
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byli do zatrudnienia cyrulika, który miał za zadanie golenie braci  Zakonnicy 
noszący zarost narażali się na kary kościelne z interdyktem włącznie30 

Zawartość ksiąg rachunkowych uniemożliwia pełne opisanie działań, jakie 
podejmowali cyrulicy  W pewnych przypadkach wykonywali zabiegi, nato-
miast należność była uregulowywana w późniejszym terminie, np  28 czerwca 
1668 r , kiedy to zapłacono cyrulikowi (zapewne zapis odnosi się do cyrulika 
Piotra, z którego usług wówczas korzystano) długu dawnego31  Praktykowano 
także wypłatę honorarium po całym miesiącu pracy – we wrześniu 1670 r  
cyrulik otrzymał aż 30 zł32 

Przed omówieniem poszczególnych działań podejmowanych przez cy-
rulików i lekarzy należy podkreślić, że ówczesny „system opieki społecznej” 
realizowany w warszawskim konwencie obejmował zarówno zakonników33, 
jak i osoby zatrudnione w konwencie oraz w folwarkach należących do war-
szawskich dominikanów  Dla zilustrowania tego zjawiska można wspomnieć 
o wynagrodzeniu dla cyrulika, który w styczniu 1707 r  upuszczał krew cze
ladzi chorey za co otrzymał 1 zł34  Oprócz podstawowego zabiegu dla ów-
czesnej medycyny, jaką była flebotomia, cyrulicy zajmowali się szeregiem 
innych czynności  6 kwietnia 1723 r  zatroszczono się o wygojenie nogi Woyt
ka parobka, działania te nie mogły być zbyt skomplikowane, gdyż wynagro-
dzenie było dość niskie, wynosiło 5 tynfów35  Zatrudniani przez konwent 
cyrulicy leczyli poddanych dóbr należących do  warszawskich dominika-
nów, np  Stanisław w latach 30  XVIII wieku upuszczał krew poddanemu  
Mlęcińskiemu36 

Wydatki związane z zatrudnianiem cyrulików można podzielić na dwie 
kategorie  W pierwszej znajdą się kwoty, jakie otrzymywali w związku z wy-
konaniem zabiegów leczniczych bądź tzw  razury braci i ojców  Druga grupa 
obejmować będzie zakupy niezbędnych do pracy cyrulików przedmiotów 

30 Zob. rozdz. Barba, [w:] Constitutiones, declarationes et ordinationes, kol. 57; ACG, s. 305.
31 ADK, Wa 32, s. 128.
32 Tamże, s. 169.
33 Troszczono się o zdrowie zakonników przebywających w konwencie warszawskim, jak i okolicznych 

folwarkach, zob. zapis 15 gr dla chłopa z Mlęcina, ktory po lekarstwo dla Brata Kazimierza przyiezdzal 
ADK, Wa 34, s. 97.

34 ADK, Wa 33, s. 80.
35 Tamże, s. 184.
36 ADK, Wa 34, s. 395.
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W XVII w  cyrulikom zaczęto wypłacać miesięczne pensje za golenie braci37  
Należy nadmienić, że w myśl postanowień zakonnych pod tym pojęciem kryło 
się oprócz troski o zarost także golenie głowy pod tonsurę, co musiało się od-
bywać co trzy tygodnie38  Sporadycznie można odnaleźć wzmianki o wypłacie 
wynagrodzenia za pół roku pracy39  Z czasem przyjęto formę wynagrodzenia 
rocznego  Zakonnicy prowadzili niezwykle skrupulatną buchalterię  Najwy-
mowniej świadczą o tym zapisy wynagrodzenia z lat 20  i 30  XVIII w  dla 
cyrulika Stanisława Zolankiewicza40  Był on zatrudniony na swoistym rocz-
nym kontrakcie, w ramach którego dokonywał on razury  Honorarium jego 
zostało jednakże pomniejszone o kwotę, jaką wydał konwent w związku z or-
ganizacją pogrzebu żony cyrulika41  Wspomniany Stanisław prowadził swój 
własny rejestr, w którym zapewne odnotowywał wszystkie wykonane zabiegi, 
wpisy te stanowiły następnie podstawę dla pisarza zakonnego wypłacenia 
stosownego wynagrodzenia42  Można założyć, że wynagrodzenie cyrulika 
obejmowało jedynie golenie, czynności pozostałe były dodatkowo opłacane  
Sugerowałby to zapis z października 1738 r , kiedy to cyrulikowi (zapewne był 
to wspomniany wyżej Stanisław) wypłacano 35 zł ad ratione roznych lekowania 
oprócz golenia iuxta regestrow43 

W XVIII w  poświadczony jest system rocznego wynagradzania cyrulików 
w związku z wykonywanymi czynnościami golenia i strzyżenia zakonników  
Honorarium wynosiło wówczas 100 zł44  Do kwoty tej doliczano następnie 
leki czy wykonywane zabiegi45  Rok rozliczeniowy kończył się wraz z dniem 
św  Dominika46  Wynagrodzenie za prace wykonane dla konwentu cyrulik mógł 
otrzymać w ratach47 bądź w całości, co było częściej spotykane  Wynagrodzenie 

37 Zob. przykładowo zapis z 31 XII 1739 r., kiedy to wydano 17 zł i 15 gr za golenie braci; tamże [b.p.].
38 Zob. szerzej rozdz. De rasura, [w:] Constitutiones, declarationes et ordinationes, kol. 535.
39 W VI 1744 r. cyrulik Sebastian Tomaszkiewicz otrzymał 17 zł za pół roku pracy ADK, Wa 37, s. 53.
40 Przykładowo 4 IV 1729 r. wypłacono mu 52 zł i 15 gr za kurację ojca przeora, który pomimo starań 

cyrulika zmarł, ADK, Wa 34, s. 18.
41 Tamże, zapis z dnia 4 X 1738 r., s. 395; zob. też tamże, s. 353; zob. też zapis z dnia 17 I 1733 r., ADK, 

Wa 35.
42 ADK, Wa 34, s. 129, 395.
43 Tamże.
44 Tamże, s. 129 (27 VIII 1731 r.).
45 Tamże, s. 324 (X 1736 r.), 325, 353.
46 Tamże, s. 129, 176; zob. też tamże, s. 57 (18 II 1730 r.).
47 Tamże, (18 II 1730 r.); s. 57; tamże, s. 93 (20 X 1730 r.).
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w XIX w  wzrosło do 216 zł, co poświadczają wypłaty dla Józefa Archimo-
wicza z 1805 r 48 Identyczna stawka obowiązywała w kolejnych latach, gdyż 
cyrulik Jan Chruściński otrzymał 216 zł wypłaty za razurę roczną w 181249  
Rok pracy cyrulika, jak również zakupy lekarstw w aptekach liczono od wspo-
mnienia świętego Jana Chrzciciela50  Na przestrzeni niespełna dwudziestu lat 
XIX w  konwent warszawski korzystał z usług co najmniej czterech wymienio-
nych z imienia cyrulików wspomnianych wyżej: Józefa Archimowicza51, Jana 
Chruścińskiego52, Michała Czerwińskiego53 oraz Jana Swiderskiego54  W ra-
mach wynagrodzenia cyrulicy zobowiązani byli wykonywać zabiegi upuszcza-
nia krwi, golenia zakonników – tzw  razura, opatrywanie braci55 oraz chorych 
doglądania56  Cyrulicy pracujący na potrzeby konwentu warszawskiego oprócz 
zwyczajowego wynagrodzenia za pracę w konwencie otrzymywali pomniejsze 
sumy na potrzeby iego57  Opłacano im także korzystanie z łaźni58  Z XIX w  po-
chodzą wzmianki o płaceniu świątecznego cyrulikom59 

Bezsprzecznie najczęściej w źródłach zapisywano wydatki na tzw  razurę  
Dysponujemy szeregiem takich wzmianek  Analiza zachowanych XVII-wiecz-
nych rachunków wskazuje, że za miesięczne usługi związane z razurą wydawa-
no około 2 zł (wydatki od golenia np  z listopada 1665 r 60, 3 grudnia 1665 r 61, 
stycznia 1666 r 62, maja 1667 r  wydano 3 zł63, 28 marca 1683 r 64 wydano 2 zł,  

48 Zapis z 24 VI 1805 r., ADK, Wa 52 [b.p.].
49 Zapis z 24 VI 1812 r., tamże, [b.p.]; 23 VI 1813 r. [b.p.].
50 Zapis z 25 VI 1806 r., tamże, [b.p.]; 27 VI 1808 r., tamże; 27 VI 1815 r., tamże; 3 VII 1816 r., tamże; VII 1817 r., 

tamże; 16 VII 1819 r., tamże; 28 VII 1820 r., tamże; 28 VII 1821 r., tamże. 
51 Zapisy z 24 VI 1805 r., tamże, [b.p.].
52 Zob. zapisy z 30 VI 1822 r., tamże, [b.p.]; 27 VI 1823 r., tamże.
53 Zapis wypłaty rocznego honorarium z dnia 26 VI 1807 r., tamże, [b.p.].
54 Wypłaty razury rocznej z 28 VI 1809 r., tamże, [b.p.]; 19 VII 1810 r., tamże.
55 Zob. przykładowo zapis z 14 X 1685 r. o opatrywaniu ojca syndyka, ADK, Wa 82, s. 232.
56 O zabiegu upuszczania krwi zob. szerzej uwagi związane z teorią humoralną: J. Węglorz, dz. cyt., s. 65 

i n.; 135 i n.
57 30 IV 1744 r. przekazano 3 zł i 24 gr, ADK, Wa 37, s. 54.
58 3 IV 1744 r. przekazano na ten cel 12 gr i 2 szelągi, tamże, s. 51.
59 Zob. zapis 15 gr dodatkowego wynagrodzenia z 27 III 1820 r., ADK, Wa 52, [b.p.].
60 ADK, Wa 32, s. 41.
61 Tamże, s. 43.
62 Tamże, s. 46.
63 Tamże, s. 89.
64 ADK, Wa 82, s. 127.
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1 listopad 1683 r  wydano 4 zł65)  Sporadycznie pisarze zakonni nadmieniali, 
że golenie odnosiło się do wszystkich współbraci66 

Cyrulików zatrudniano także w celu upuszczania krwi braciom i ojcom  
Czynność ta niegdyś w innych zgromadzeniach zakonnych wykonywana była 
przez ojców pracujących w infirmeriach67  Członkowie zakonu braci kazno-
dziejów w pełni stosowali się do rozporządzeń surowo zabraniających kontaktu 
z krwią  Zabiegi upuszczania krwi znacząco nie uszczuplały budżetu konwentu 
warszawskiego, za ich wykonanie cyrulik pobierał opłatę w wysokości około 
1 zł w XVII w  Do wspomnianych kosztów należy jednakże doliczyć koszt zwią-
zany z zakupem lub wypraniem, jak miało to miejsce 7 lutego 1744 r , sukienki 
po ceruliku68  Pisarze zakonni, wzmiankując wydatki związane z upuszczaniem 
krwi, w większości przypadków odnotowywali imię lub urząd, jaki sprawo-
wał zakonnik, np  w październiku 1679 r  krew wytoczono o  Ambrożemu, 
co kosztowało 6 gr69, 12 listopada 1681 r  ojcu przeorowi, co kosztowało 3 zł70, 
29 listopada 1681 r  ojcu subprzeorowi i ojcu kantorowi71, 3 marca 1683 r  był 
to brat Jan konwers72, 12 maja 1683 r  ojcu kaznodziei73; 29 września 1683 r  
o  Mdzewskiemu74, 14 października 1683 r  ojcu przeorowi75; 14 maja 1684 r  
ojcom lektorom76; 4 czerwca 1685 r  ojcu subprzeorowi77

65 Tamże, s. 154, zob. też zapis z 6 XI 1683 r., tamże, s. 154. Zob. szerzej kolejne zapisy z dni: 27 IV 1684 r., 
tamże, s. 171; 11 XI 1684 r., tamże, s. 193; 13 X 1685 r., tamże, s. 232; XI 1685 r., tamże, s. 233; 15 VII 
1688 r., tamże, s. 316.

66 Tamże, s. 181, 183.
67 Obowiązek posiadania jednego pomieszczenia w klasztorze przekształconego na infirmerię został 

poruszony podczas kapituły generalnej w Mediolanie w 1505 r., zob. rozdz. De infirmis, [w:] Constitu-
tiones, declarationes et ordinationes, nr 8, kol. 325; zob. też tamże, nr 12, kol. 326–327; zob. też uwagi 
dotyczące statutów Humberta de Romans z 1257 r. regulujących kwestie wyposażenia i organizacji 
infirmerii, I. Sterns, dz. cyt., s. 51–52; A. Montford, Health, Sickness, Medicine, s. 70 i n.

68 ADK, Wa 37, s. 50.
69 ADK, Wa 82, s. 8.
70 Tamże, s. 90.
71 Tamże, s. 92.
72 Tamże, s. 126.
73 Tamże, s. 131.
74 Tamże, s. 150; o postaci Antonina Mdzewskiego zob. szerzej M. Miławicki, W. Szymborski, dz. cyt., 

Katalog regensów studium generale oo. dominikanów w Krakowie w XVII wieku, nr 30, s. 203–204.
75 ADK, Wa 82, s. 152.
76 Tamże, s. 174.
77 Tamże, s. 219.
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W wielu przypadkach nie sposób ustalić, kto był poddawany leczniczej 
flebotomii, gdyż pisarze odnotowali jedynie wynagrodzenie pobrane przez 
cyrulika od  krwi puszczania lub od krwi puszczania Oycowi (16 paździer-
nika 1679 r , za wykonanie zabiegu cyrulik otrzymał 20 gr78; lipiec 1683 r 79; 
15 września 1683 r 80; 7 marca 1685 r  w tym przypadku nie wiadomo nawet 
kiedy zabieg miał miejsce gdyż zapisano od krwi puszczania różnemi czasy 
kylka razy81; październik 1685 r 82; 9 lipca 168783, 16 maja 1767 r 84) 

Upuszczanie krwi często łączone było ze  stawianiem baniek, kuracja 
ta  miała szybciej przywrócić osłabione siły  Poddano jej na przykład ojca 
Stefana w maju 1667 r 85 Niestety nie sposób ustalić, czy zapis o upuszczaniu 
krwi przez cyrulika Piotra z czerwca 1667 r  i 6 sierpnia 1667 r  odnosi się 
do  wspomnianego wyżej zakonnika86  W  tym drugim przypadku można 
domyślać się, że zabieg był poważniejszy, gdyż pisarz zakonny odnotował: 
od puszczania krwi do naprawy  Stawianiem baniek, ale bez uprzedniego 
upuszczania krwi, leczono przykładowo ojców dnia: 28 lipca 1666 r  cyrulik 
otrzymał 2 zł87, dalsze zabiegi miały miejsce 26 czerwca 1671 r 88 Identyczną 
kurację zastosowano wobec ojca (11 grudnia 1679 r )89

Dzięki adnotacjom zakonnika sporządzającego rachunki wiadomo, że złej 
krwi pozbywano się nie tylko przez nacinanie żył, lecz również przystawiając 
pijawki90  Zabieg ten wykonał w  listopadzie 1667  r  cyrulik Piotr, postawił 
on zarówno bańki, jak i zaaplikował kurację pijawkami ojcu doktorowi oraz 
ojcu lektorowi, za  co otrzymał wynagrodzenie wynoszące 3  zł91  Kuracja 

78 Tamże, s. 11.
79 Tamże, s. 141.
80 Tamże, s. 149.
81 Tamże, s. 202.
82 Tamże, s. 233.
83 Tamże, s. 289.
84 ADK, Wa 24, s. 50.
85 ADK, Wa 32, s. 89, za postawienie baniek cyrulik otrzymał zaledwie 15 gr wypłaty.
86 Tamże, s. 91, 102.
87 Tamże, s. 64.
88 Tamże, s. 180.
89 ADK, Wa 82, s. 15.
90 Odnośnie do zabiegu przystawiania pijawek zob. uwagi J. Węglorz, dz. cyt., s. 140–142.
  91 ADK, Wa 32, s. 115; zob. też uwagi dotyczące techniki stawiania baniek w okresie nowożytnym: 

J. Węglorz, dz. cyt., s. 141.
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pijawkami wspomniana jest przy adnotacji o  przekazaniu wynagrodzenia 
cyrulikowi Stanisławowi 25 listopada 1732 r 92

Dzięki zapisom rachunkowym można choć częściowo zidentyfikować 
składniki lekarstw, jakie wówczas nabywano  Jednym z nich była wódka zwa-
na gorzałką oraz kamfora  Stanowiły one podstawę maści, jaką w latach 40  
XVIII w  smarowano nogę chorego ojca doktora93  23 lutego 1738 r  podobną 
terapię, acz bez kamfory, stosowano wobec brata Teodora będącego wówczas 
w nowicjacie94  Aplikowanie wódki, zapewne w formie maści, miało przy-
śpieszać gojenie ran95  Wódkę dodawano także do lekarstwa, które zakupiono 
dla brata Symforyana 15 marca 1757 r 96, niestety nie wiadomo, jaki specyfik 
zażywał chory zakonnik 

Cyrulicy najczęściej wykonywali drobne zabiegi chirurgiczne, a także dbali 
o golenie braci i ojców, wobec czego musieli dysponować zapasem mydła 
i ostrymi brzytwami  Rachunki informują nas o zakupach mydła przeznaczo-
nego do usuwania zarostu, jak np  miało to miejsce 6 grudnia 1681 r 97 W wieku 
XVIII w księgach rachunkowych coraz częściej odnotowywano zakup mydła 
oraz ostrzenie brzytew, którymi następnie cyrulicy dokonywali razury braci98  
Z czasem pojawiła się oliwa, którą wykorzystywano do golenia zakonników99  
W trosce o sprawne wykonywanie zabiegów, narzędzia jakimi posługiwali 
się cyrulicy, oddawane były w ręce ślusarzy (1 stycznia 1743 r , maj 1743 r , 
7 listopada 1743 r , 25 lutego 1744 r ), tak by brzytwy czy nożyczki były od-
powiednio ostre100 

Konwent braci kaznodziejów zatrudniał oprócz cyrulików także lekarzy 
doktorów medicine101  Ich zabiegi nie zawsze są możliwe do odtworzenia, 
można przypuszczać, że w myśl dawnego podziału na chirurgów i  lekarzy 

  92 ADK, Wa 34, s. 177.
  93 Zapis z dnia 22 XI 1741 r., wydano wówczas 1 zł i 8 gr, tamże, [b.p.].
  94 Tamże, s. 375.
  95 Zob. np zapis z 22 VI 1733 r., wydano wówczas 15 gr, tamże, s. 205.
  96 ADK, Wa 37, s. 222; zapis ten odnosi się do przeora Symphoriana Ponińskiego.
  97 ADK, Wa 82, s. 92.
  98 ADK, Wa 34, zapis z dnia 5 III 1740 r., wydano wówczas 25 gr, rękopis częściowo niespaginowany; zob. 

też zakup mydła z 26 I 1744 r., ADK, Wa 37, s. 50.
  99 Tamże.
100 Tamże, s. 32, 35, 46, 50.
101 Odnośnie do kwestii liczebności lekarzy i cyrulików w miastach Rzeczypospolitej w XVIII wieku 

zob. szerzej rozważania: J. Kowalska, Personel medyczny miast królewskich Rzeczypospolitej w latach 
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z wykształceniem uniwersyteckim ci drudzy nie wykonywali operacji102  Pi-
sarze zakonni czasem jedynie wspominali o wynagrodzeniu dla medyka (maj 
1667 r )103 bądź enigmatycznie charakteryzowali wydaną sumę, np  „12 zł ” 
w grudniu 1669 r  jako przeznaczoną dla doktora z powodu jego opieki nad 
chorymi104, na czym ona jednakże polegała, już nie precyzują  W latach 30  
XVIII w  konwent warszawski korzystał z pomocy lekarskiej cyrulika Stani-
sława oraz doktora Kirchena105  Leczył on przełożonego studentatu (25 lutego 
1732 r ), za co otrzymał 17 zł i 15 gr106, następnie z jego usług skorzystano 
w  lipcu 1732 r  kiedy sprowadzono go do chorych: ojca kaznodziei, bra-
ta Barnaby, ojca Michała i ojca subprzeora, za co otrzymał identyczne jak 
poprzednio wynagrodzenie107  Najwięcej informacji o zatrudnianiu przez 
warszawskich zakonników doktorów medycyny pochodzi z wieku XIX  La-
koniczność zapisów nie pozwala jednakże stwierdzić, jakie zabiegi były wy-
konywane ani jakie dolegliwości zdrowotne dotykały wówczas braci i ojców  
Przeważająca większość adnotacji w księgach rachunkowych to jedynie księ-
gowanie wydatków za roczną pensyę za chorych doglądanie  Na przestrze-
ni lat zakonników leczyli następujący lekarze: Dziarkowski 1804–1805 r 108,  

1773–1792, [w:] Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII 
wieku, red. A. Karpiński, t. II, Warszawa 2015, s. 340 i n.

102 Zob. przykładowo uwagi J. Węglorz, dz. cyt., s. 138; zob. też W. Szymborski, Bóg uzdrawia, a lekarz 
bierze zapłatę, http://www.mp.pl/pacjent/aktualnosci/show.html?id=120422 (19.05.2015), passim.

103 ADK, Wa 32, s. 90.
104 Tamże, s. 159; zob. analogiczne zapisy z III 1683 r., ADK, Wa 82, s. 132; 13 IX 1683 r., tamże, s. 149; 4 XII 

1684 r., tamże, s. 197.
105 Henryk Chrystian Kircheim był lekarzem Augusta II, autor podręcznika anatomii, zob. szerzej L. Gą-

siorowski, Zbiór wiadomości do historyi sztuki lekarskiej w Polsce od czasów najdawniejszych, aż do 
najnowszych, t. II, Poznań 1853, s. 454–455; S. Kośmiński, dz. cyt., s. 214; E. Stocki, Kircheim Chrystian 
Henryk, [w:] PSB, t. 12, (1966–1967), s. 467–468.

106 ADK, Wa 34, s. 149.
107 Tamże, 15 VII 1732 r., s. 166.
108 Zapis wypłaty 100 zł wynagrodzenia z dnia 24 VI 1805 r. ADK, Wa 52, [b.p.]. O postaci doktora Hiacynta 

Dziarkowskiego zob. L. Gąsiorowski, Zbiór wiadomości do historyi sztuki lekarskiej w Polsce od czasów 
najdawniejszych, aż do najnowszych, t. III, Poznań 1854, s. 49–52, 54, 56–57; 144, 193–197; S. Kośmiń-
ski, dz. cyt., s. 105–106; W. Dzwonkowski, Dziarkowski (Hiacynt) Jacek, [w:] PSB, t. 6, (1948), s. 102; 
Z. Podgórska-Klawe, Szpitale warszawskie 1388–1945, Warszawa 1975, s. 138–139, 162, 166.
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Kincl 1805–1807109 (wypłacono 100 zł110), Wulf 1807–1810, 1814–1817111, 
(wypłacono 28 zł zastępcy doktora za doglądanie chorych)112, Brant (1819–
1821)113 

Księgi rachunkowe pozwalają na identyfikację zakupu szeregu lekarstw, 
niestety nie tylko nie precyzowano, jakie choroby miały za zadanie wyleczyć, 
ale i nie troszczono się o podanie, co konkretnie nabyto114  Pisarze zakonni 
wzmiankowali jedynie wydatek na leki, np  6 sierpnia 1684 r  odnotowano 
ad rationem medicamentow115, czasem doprecyzowując, z usług jakiej ap-
teki korzystano, i tak w latach 80  XVII w  był to zakład prowadzony przez 
Andryszewicza116  Kolejne zapisy zawarte w klasztornych rachunkach wspo-
minają o zakupach leków w sierpniu 1743 r , kiedy to nabyto za sumę 12 gr 
i 2 szelągów lekarstwo na poty dla jednego z braci117, nie doprecyzowując, 
co konkretnie wówczas nabyto  Informacja z 8 listopada 1679 r , kiedy to za-
płacono bratu subdiakonowi Bonifacemu za lekarstwa do inaszey apteki118, 

109 O postaci doktora Filipa Franciszka Ksawerego Kincla (Kinzel) zob. uwagi L. Gąsiorowski, Zbiór wiado-
mości, t. III, s. 262–265; L. Gąsiorowski, Zbiór wiadomości, t. IV, Poznań 1855, s. 327; S. Kośmiński, dz. cyt., 
s. 213; E. Stocki, Kincel (Kinzel) Filip Franciszek Ksawery Teofil, [w:] PSB, t. 12 (1966–1967), s. 458–459; 
Z. Podgórska-Klawe, Szpitale warszawskie, s. 136.

110 Zapis z dnia 28 VI 1806 r., ADK, Wa 52, [b.p.]; za pół roku doglądania chorych wypłacono 90 zł, zapis 
z 21 I 1807 r., tamże.

111 Zapis wypłaty 180 zł z 2 I 1808 r. za roczne doglądanie pacjentów, tamże, [b.p.]; zapis z 8 II 1809 r. wy-
płaty 180 zł za roczne „jego zasługi” tamże; 19 VII 1810 r. przekazano 270 zł za 1,5 roku pracy, tamże; 
2 I 1815 r. wypłaty 150 zł, tamże; zapis wypłaty 144 zł za honorarium roczne z dnia 4 XI 1813 r., tamże; 
zapis wypłaty 216 zł za kurację z dnia 12 XI 1817 r., tamże. Odnośnie do postaci doktora Augusta Wolfa 
zob. L. Gąsiorowski, Zbiór wiadomości, t. III, s. 49–52, 57, 59–61, 143, 224–230; S. Kośmiński, dz. cyt., 
s. 555– 556; Z. Podgórska-Klawe, Szpitale warszawskie, s. 138–143, 160.

112 Zapis z 9 VII 1813 r., ADK, Wa 52, [b.p.].
113 Zapis z 24 VII 1821 r., wypłaty 432 zł za „dwuletnią fatygę” tamże, [b.p.]. O postaci Franciszka Antoniego 

Ignacego Ludwika Brandta zob. L. Gąsiorowski, Zbiór wiadomości, t. III, s. 48–49, 57, 59, 426; S. Kośmiński, 
dz. cyt., s. 44–45; L. Zembrzuski, Brandt Franciszek Antoni Ignacy Ludwik, [w:] PSB, t. 2 (1936), s. 387–388; 
Z. Podgórska-Klawe, Szpitale warszawskie, s. 132–133, 138–139, 143, 147.

114 Kwestia zakupu leków przez konwenty mendykanckie na przykładzie klasztorów włoskich w wiekach 
średnich omówiła A. Montford, Health, Sickness, Medicine, s. 195–226; jest to jak dotąd najpełniejsze 
opracowanie tego zagadnienia. 

115 ADK, Wa 82, s. 258.
116 Zob. zakupy leków w jego aptece z 23 XII 1687 r. i 24 V 1688 r., tamże, s. 303, 312. Zapewne zapis 

odnosi się do apteki prowadzonej przez Tomasza Andrychowicza, mieszczanina warszawskiego zob. 
szerzej F. Giedroyć, Spis aptekarzy w. XIV–XVIII, s. 5.

117 ADK, Wa 37, s. 41.
118 ADK, Wa 82, s. 13.
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może sugerować, że zajmował się on chorymi braćmi przebywającymi w in-
firmerii zakonnej  Niestety pisarze prowadzący rejestr częściej zamieszczali 
informacje, jakie składniki lekarstw nabywano dla zwierząt znajdujących się 
w folwarkach zakonnych niż dla chorych współbraci  Wpisywano jedynie fakt 
nabycia lekarstw, ewentualnie podawano okres, w jakim pobierano z apteki 
medykamenta, za które następnie łącznie regulowano płatność119  Zapis o za-
kupie medykamentów w aptece dla całej wspólnoty z 30 września 1679 r , na 
który przeznaczono 60 zł, sugeruje poważniejsze problemy zdrowotne war-
szawskich dominikanów120  W rachunkach można odnaleźć także wzmiankę 
o zakupie niezwykle popularnego, acz trudnego do jednoznacznego okreś-
lenia składnika, jakim była driakiew  I tak 29 października 1730 r  w celach 
leczniczych zakupiono ten specyfik za kwotę 15 gr121, a 20 czerwca 1738 r  
za 2 zł i 16 gr122  Warszawscy dominikanie w XIX w  najczęściej leki nabywali 
w aptece prowadzonej przez Plewińskiego (zapisy odnoszą się do zakupów 
na przestrzeni lat 1805–1823)123  Aczkolwiek korzystano także z usług innych 
aptekarzy: np  w 1806 r  konwent zakupił lekarstwa za kwotę 120 zł w aptece 
Racibora124, w lutym 1811 r  w aptece Cieslińskiego125, korzystano także z apteki 
Keroczyńskiego126 

119 Zob. przykładowo zapisy o pobieraniu lekarstw od maja do grudnia zapis z 9 II 1682 r., kiedy to zapła-
cono 150 zł, tamże, s. 99; por. wzmianki o pobieraniu lekarstw od 29 VII 1823 r. do VIII 1823 r., zapis 
z VIII 1823 r., ADK, Wa 52, [b.p.].

120 ADK, Wa 82, s. 6; zob. też dalsze wzmianki o kupowaniu lekarstw z 29 IV 1681 r., tamże, s. 67; 6 V 1683 r., 
tamże, s. 131.

121 ADK, Wa 34, s. 96.
122 Tamże, s. 382.
123 Zapis wypłaty 100 zł z dnia 6 VII 1805 r., ADK, Wa 52, [b.p.]; 306 zł z dnia 13 VIII 1807 r., tamże; 

540 zł z dnia 30 VIII 1810 r., tamże; zob. też zapis wypłaty 216 zł z dnia 20 VII 1812 r., tamże; 454 
zł z 15 XII 1813 r., tamże; 190 zł za leki brane od 13 XII do 9 VI 1815 r., zapis z dnia 15 VI 1815 r., 
tamże; 250 zł z dnia 17 VII 1819 r., tamże; 300 zł zapis z 31 VIII 1823 r., tamże. Być może apte-
karza należy identyfikować Fryderykiem Plewczyńskim, nadwornym aptekarzem królewskim 
w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, zob. wykaz aptekarza M. Hanecki, Śro-
dowisko medyczne w czasach Stanisławowskich, „Archiwum Historii Medycyny”, 36 (1973), s. 279.

124 Zapis z dnia 25 VII 1806 r., ADK, Wa 52, [b.p.]. Pisarz zakonny podał zniekształconą wersję nazwiska: 
Radziborr Ernest Chrystjna, zob. M. Hanecki, dz. cyt., s. 279.

125 Zapis przekazania 10 zł z II 1811 r., ADK, Wa 52, [b.p.]. W czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego 
w Warszawie działał aptekarz Jan Józef Celiński, zob. M. Hanecki, dz. cyt., s. 278.

126 Zob. zapis o wypłaceniu 300 zł za leki pobierane od 29 VII 1822 r. do VIII 1823 r., zapis z VIII 1823 r., 
ADK, Wa 52.
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Lektura klasztornych rachunków ujawnia informacje o nabyciu lekarstw 
dla chorych braci  Najczęściej pozostawali oni anonimowi bądź zapisywano 
jedynie imię127, odnotowywano także wypłaty pieniędzy dla cyrulików naby-
wających różne lekarstwa dla braci i ojców128  W momencie kiedy problemy 
zdrowotne dotykały członków moderatorium studium generalnego bądź osób 
pełniących istotne urzędy w obrębie konwentu, wówczas odnotowywano funk-
cję, jaką w danym momencie sprawował zakonnik  Przykładowo 25 listopada 
1681 r  zapłacono za chininę dla chorego ojca, lektora teologii129, następnie dla 
niedomagającego na zdrowiu przeora na lekarstwa wydano 9 zł130, 3 września 
1737 r  nabyto na wyraźne polecenie przeora medykamenta, bliżej nieokreślone, 
o  dr  Karkoszewskiemu, na co wydano aż 52 zł131, zakup lekarstw dla regen-
sa odnotowano 25 listopada 1739 r 132, dla brata Pedagoga nabyto lekarstwa 
25 września 1764 r 133, w styczniu 1807 r  nabyto leki dla chorego prowincjała134, 
w lipcu 1808 r  dla ojca doktora Juliana Drosella, zakrystianina135, w lutym 
1811 r  dla chorego przeora za łączną kwotę 10 zł i 10 gr136 

By jak najszybciej powrócili do zdrowia, po przebytej przez braci i ojców 
chorobie (niestety nie sprecyzowano, na jaką dolegliwość zapadli) wysyłano ich 
do łaźni, jak miało to miejsce w przypadku nieokreślonego z imienia brata z no-
wicjatu137  Zabiegi w łaźni wzmacniano przez wcieranie leczniczych maści138   

127 Zob. przykładowo zakupy dla: brata Czesława (12 VIII 1753 r.), ADK, Wa 37, s. 57; dla o. dr. Jordana 
(12 VIII 1753 r.), tamże, s. 57; dla brata Symforyana (15 III 1757 r.), tamże, s. 222; dla brata Chryzostoma 
na aptekę (29 III 1757 r.), tamże, s. 222; dla brata Kryspina Czapskiego (31 III 1757 r.), tamże, s. 222; dla 
brata Chryzostoma (25 II 1757 r.), tamże, s. 220; dla brata Walerego (II 1763 r.), ADK, Wa 42, s. 23.

128 20 X 1730 r., ADK, Wa 34, s. 93.
129 ADK, Wa 82, s. 91.
130 Zapis z dnia 16 X 1733 r., ADK, Wa 34, s. 216. Przeorem był wówczas o. Funck.
131 Tamże, s. 355.
132 Tamże, [b.p.]. W 1739 r. funkcję regensa pełnił Albertus Funck, ADK, Wa 4, s. 54.
133 ADK, Wa 42, s. 124.
134 Zob. zapis z 14 I 1807 r., ADK, Wa 52, [b.p.]. W 1807 r. obowiązki prowincjała pełnił o. Dominik Przewłocki, 

ADK, Wa 4, s. 168, 169, 170.
135 Zob. zapis z 1 VII 1808 r., ADK, Wa 52, [b.p.]. Ojciec Julian do zakonu braci kaznodziejów wstąpił 

w Warszawie w 1756 r., profesję złożył 8 IX 1775 r., AGAD BOZ, rkps 3152, s. 37.
136 Zapis z II 1811 r. ADK, Wa 52, [b.p.]. Przeorem był wówczas o. Damian Dzieszkowski.
137 Zapis z 6 XII 1743 r., ADK, Wa 37, s. 46.
138 Zapis z 17 VI 1743 r., tamże, s. 38. Odnośnie do terapeutycznych właściwości kąpieli zob. uwagi 

odnoszące się do średniowiecznych klasztorów mendykanckich we Włoszech: A. Montford, Health, 
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Natomiast po powrocie zeń cyrulicy byli wzywani w celu postawienia baniek, 
jak miało to miejsce w przypadku brata Jana w dniu 11 kwietnia 1733 r 139 
Na taką kurację 9 lutego 1741 r  dla dwóch braci wydano 1 zł i 27 gr140 

Rachunki prowadzone w klasztorze warszawskim informują także o prze-
prowadzanych innych zabiegach leczniczych, do których z całą pewnością 
należało wezwać fachową pomoc medyczną  Do takich prozaicznych acz bo-
lesnych zabiegów należy zaliczyć rwanie zębów141 

W klasztornych rachunkach odnaleźć można także zapisy na zakup, nie 
tylko lepszego gatunkowo pożywienia czy napojów dla chorych zakonników, 
lecz także o nabyciu świec142  O trosce, jaką otaczano ojców mających różne 
problemy ze zdrowiem, najwymowniej świadczy zapis z marca 1666 r , kiedy 
to nabyto okulary143  Znaczący jest także wpis z 2 lutego 1684 r , kiedy to prze-
kazano 2 zł na buty dla Marcina Starego, który służył o  Franciszkowi w czasie 
jego choroby144 

Po przytoczeniu wybranych kategorii zabiegów medycznych stosowanych 
w murach warszawskiego konwentu warto zastanowić się, czy kwoty, jakie 
wydatkowano na utrzymanie cyrulika, były wysokie  Jak w takim wypadku 
na tle cen towarów w XVII w  plasowały się wypłaty honorarium 2–4 zł zwią-
zane z wykonywaniem razury oraz upuszczaniem krwi  Dla zorientowania się 
w cenach: w wieku XVII 1 wół średnio kosztował 900 gr145, a 1 zł liczył 30 gr  
W tym samym okresie koń kosztował aż 3000 gr146  Z towarów codziennego 
użytku kopa jaj w 1652 r  średnio kosztowała 50 gr147  Natomiast tygodniowe 

Sickness, Medicine, s. 239–245.
139 ADK, Wa 34, s. 196.
140 Tamże, [b.p.].
141 16 II 1741 r. wydano 12 gr i 2 szelągi w związku z wyrwaniem zęba bratu Gabrielowi ADK, tamże, [b.p.].
142 ADK, Wa 32, 8 X 1667 s. 112; na piwo y na swiece dla chorego 9 X 1667 r., tamże, s. 112, 11 X 1667 r., 

s. 112, 113; X 1667 r., na piwo y na świece y chleb dla chorego tamże, s. 114; 26 X 1667 r., na piwo wareckie, 
y za swiece y chleb biały dla chorego tamże, s. 114; 27 X 1667 r., na chleb y na swiece dla chorego tamże, 
s. 114.

143 ADK, Wa 32, s. 52.
144 ADK, Wa 82, s. 163.
145 W. Adamczyk, Ceny w Warszawie w XVI i XVII wieku, Lwów 1938, tablica 15.
146 Tamże, tablica 17.
147 Tamże, tablica 30.
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wynagrodzenie służącego w latach 50  XVII w  wynosiło około 45 gr148  Ho-
norarium 100 zł za pracę cyrulika w XVII w  na tle cen wybranych towarów 
(cena wołu w XVIII w  wahała się od 40 do 90 zł149, kopa jaj średnio kosztowała 
od 0,8 zł do 2,4 zł150, mistrz murarski zarabiał dziennie od 50 gr do 80 gr151) 
nie było zbyt wygórowane, uwzględniając kwalifikacje, jakie należało posia-
dać, aby móc wykonywać choćby najprostsze zabiegi chirurgiczne  Należy 
jednakże za Jakubem Węglorzem podkreślić, że kwoty wypłacane lekarzom 
i cyrulikom dla przeciętnie zamożnej szlachty były dość wysokie152  Zupełnie 
inaczej jednakże plasowały się one w budżecie tak znaczącego klasztoru, jakim 
był warszawski konwent braci kaznodziejów  Wydane drukiem rachunki chi-
rurga warszawskiego Duwala z 1689 r  odpowiadają kwotom, jakie wypłacali 
warszawscy zakonnicy za upuszczanie krwi w tym czasie153 

Przeprowadzona analiza ksiąg rachunkowych prowadzonych przez war-
szawskich dominikanów w okresie nowożytnym wykazała, że bracia stosowali 
się do przepisów zakonnych  Postępowali zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w uchwałach kapituł generalnych oraz w regule zakonnej nakazującej z należytą 
starannością podchodzić do problemów zdrowotnych współbraci  Realizo-
wali postanowienia zakonne pochodzące jeszcze z XIII w  postulujące współ-
pracę zakonnika pracującego w infirmerii z lekarzami zewnętrznymi  Warty 
podkreślenia jest fakt, że ówczesne ubezpieczenie zdrowotne, jakie posiadali 
zakonnicy, rozciągnięte zostało także na ich świeckich współpracowników  
Przeprowadzane zabiegi w pełni odpowiadały ówczesnemu poziomowi me-
dycyny  Uzupełnienie zabiegów leczniczych stanowiła specjalna dieta mająca 
przyśpieszyć powrót do zdrowia  Analiza klasztornego jadłospisu ujawniła 
obecność ówczesnych nowinek leczniczych, takich jak np  czekolada  Można 
wobec powyższego założyć, że zabiegi, jakim poddawani byli zakonnicy, były 
na równie wysokim poziomie i reprezentowały wysoki stan wiedzy medycznej  
Należy także zaznaczyć, że zatrudniani przez dominikanów lekarze należeli 
do ścisłej elity warszawskiego środowiska medycznego  Z usług tych samych 

148 Tamże, tablica 92.
149 S. Siegel, Ceny w Warszawie w latach 1701–1815, Lwów 1936, tablica 35, s. 37
150 Tamże, tablica 55, s. 47–48.
151 Tamże 183, s. 131–132.
152 J. Węglorz, dz. cyt., s. 246–247.
153 F. Giedroyć, dz. cyt., s. 136.
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medyków korzystał dwór królewski w Warszawie  Natomiast XIX-wieczni 
lekarze będący na usługach dominikanów stworzyli podwaliny pod przyszły 
uniwersytet medyczny, zakładając Wydział Akademicko-Lekarski Warszawski 
zwany Akademią Lekarską154, można wobec tego śmiało założyć, że zakonnicy 
posiadali najlepszą dostępną w owym czasie opiekę medyczną realizowaną 
przez wybitnych specjalistów 

154 Z. Podgórska-Klawe, Szpitale warszawskie, s. 138–139.





Dominikanie  
wobec warszawskich żebraków

„takie oto bogactwa zostawiam wam, bracia najDrożsi, abyście je jako sy-
nowie posiadali na mocy dziedziczonego prawa  Miejcie miłość, zachowujcie 
pokorę, posiądźcie dobrowolne ubóstwo”1 – te słowa zawarł w swym testa-
mencie św  Dominik, założyciel zakonu braci kaznodziejów2 

Zagadnienie dobrowolnego ubóstwa czy kwestie posiadania prywatnej 
własności przez dominikanów były wielokrotnie omawiane i analizowane 
przez licznych badaczy  Kwestia jałmużnictwa jak dotąd postrzegana była 
głównie przez pryzmat legatów udzielanych braciom kaznodziejom, a nie 
dobrowolnych ofiar, które przekazywali potrzebującym sami zakonnicy  Naj-
wymowniej świadczą o tym wypisy z akt kapituł generalnych zatytułowane 
de elemosynis3  Uwzględniając rozporządzenia kapituł odnoszące się do pry-
watnej własności zakonników4, jest to zrozumiałe, sam fakt udzielenia wsparcia 

1 Obyczaje św. Dominika, [w:] Legendy dominikańskie, przełożył i opracował J. Salij, przedmowa A. Ka-
mieńska, Poznań 1985, s. 17.

2 Kwestię postrzegania ubóstwa w obrębie zakonu braci kaznodziejów ostatnio omówiła A. Holloway, 
Performing poverty. The vices and virtues of the Order of Preachers, [w:] Poverty and Devotion in Mendicant 
Cultures 1200–1450, ed. C.J. Mews, A. Welch, London–New York 2016, s. 152 i n.

3 Constitutiones, declarationes et ordinationes capitulorum generalium Ordinis Praedicatorum Ab anno 
MCCXX usque ad MDCL emanatae, ed. V.M. Fontana, cz. I, Romae 1655, kol. 254–255.

4 Zob. szerzej De bonis fratrum, [w:] Constitutiones, declarationes, cz. I, kol. 61 i n., a także De bonis fratrum 
defunctorum, [w:] tamże, kol. 68 i n.; De inventariis, [w:] tamże, nr 3 i n, kol. 337 i n.; De paupertate, 
[w:] tamże, kol. 475–477; De proprietate, [w:] tamże, kol. 531; De testamentis, [w:] tamże, kol. 636 i n. 
Odnośnie do zagadnienia ubóstwa w zakonie braci kaznodziejów zwłaszcza w czasach św. Dominika 
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zakłada, że trzeba dysponować prywatną własnością, którą następnie można 
się z potrzebującymi 

Aspekt dobroczynnej działalności podejmowanej przez zakon braci ka-
znodziejów nie został jak dotąd w literaturze przedmiotu wyczerpująco omó-
wiony5  Historię gospodarczą zakonu zdominowały zagadnienia związane 
z historią dóbr, jakie poszczególne klasztory posiadały, dziejami pobożnych 
legatów zapisywanych na rzecz dominikanów, a także z filozoficzną i teolo-
giczną refleksją związaną z posiadaną własnością6  Należy także podkreślić, 

zob. szerzej W.A. Hinnebusch, Poverty in the Order of Preachers, „The Catholic Historical Review”, 45 (1960), 
nr 4, s. 436–453.

5 Na interesujący aspekt postrzegania kazań głoszonych przez mendykantów ubogim, żebrakom, cho-
rym w kontekście udzielania im wsparcia moralnego i duchownego oraz kazań głoszonych do osób 
zamożnych z apelem o wsparcie biedaków zwrócił uwagę J. Grandjean Gøgsig Jakobsen, „Beggars 
in Silky Robes and Palaces”. Dominicans preaching and practising poverty in Medieval Scandinavia, 
[w:] Poverty and Devotion, s. 165–166, 168 i n.

6 Zob. szerzej liczne prace Jerzego Kłoczowskiego poświęcone dziejom dominikanów w tym zbiór 
artykułów autorstwa prof. Kłoczowskiego ogłoszony w tomie pt. Polska prowincja dominikańska w śred-
niowieczu i Rzeczypospolitej obojga (wielu) narodów, (Studia nad historią dominikanów w Polsce, 5) Po-
znań 2008; tenże, Dominikanie polscy na Śląsku w XII–XIV wieku, Lublin 1956; F. Cygler, Bibliografia 
komentowana wybranych zagranicznych studiów nt. średniowiecznych mendykantów w perspektywie 
zagadnień ekonomicznych, [w:] Inter oeconomiam coelestem et terrenam. Mendykanci a zagadnienia 
ekonomiczne, red. W. Długokęcki, T. Gałuszka, R. Kubicki, A. Zajchowska, Kraków 2011, s. 17–35; te-
matyka roli ubóstwa w zakonach mendykancich w epoce średniowiecza była przedmiotem studiów 
zebranych w tomie: Poverty and Devotion in Mendicant Cultures 1200–1450, ed. C.J. Mews, A. Welch, 
London–New York 2016; zob. też wybrane prace poruszające zagadnienia gospodarcze w historii 
zakonu braci kaznodziejów: J. Wiesiołowski, Dominikanie w miastach wielkopolskich w okresie średnio-
wiecza, [w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, red. J. Kłoczowski, t. I, Warszawa 1975, 
s. 195–271; T.M. Trajdos, Uposażenie klasztoru dominikanów lwowskich w średniowieczu, NP, 91 (1999), 
s. 47–76; A. Gołembnik, Własność dominikańska w przestrzeni powstającego Gdańska, [w:] Domini-
kanie Gdańsk – Polska – Europa. Materiały z konferencji międzynarodowej pt. „Gdańskie i europejskie 
dziedzictwo. Zakon Dominikanów w dziejach Gdańska”, red. D.A. Dekański, A. Gołembnik, M. Grubka, 
Gdańsk–Pelplin 2003, s. 438–453; K. Fokt, Szlacheccy dobrodzieje krakowskich dominikanów od połowy 
XIV wieku do roku 1462, NP, 95 (2001), s. 105–134; M. Bukała, Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu 
wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu, Wrocław 2004; tenże, Obrót rentą w ocenie 
średniowiecznych dominikanów oraz innych scholastyków, [w:] Klasztor w państwie średniowiecznym 
i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław–Opole–Warszawa 2005, s. 519–531; 
A. Zajchowska, Zagadnienia ekonomiczne w zbiorach kazań modelowych z dominikańskich bibliotek 
klasztornych w późnym średniowieczu, [w:] Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, red. 
M. Derwich, Wrocław 2013, s. 49–73; odnośnie do ekonomi mendykanckiej i kwestii jałmużn otrzymy-
wanych przez zakonników w średniowieczu zob. B. Jarett, Bequests to the Black Friars of London during 
the Fifteenth Century, „The English Historical Review”, 25 (1910), nr 98, s. 309–314; W.A. Hinnebusch, 
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iż badacze w przeważającej mierze koncentrują się na odtworzeniu najstarszych 
dziejów zakonu, natomiast nowożytne dzieje zakonu ciągle pozostają mało 
poznane7  Innym dominującym podejściem w badaniach nad średniowieczną 

The History of the Dominican Order. Origins and Growth to 1500, t. I, New York 1965, s. 145–169; tenże, 
The Domestic Economy of the Early English Dominicans, „The Catholic Historical Review”, 30 (1944), nr 3, 
s. 247–270; M.D. Bailey, Religious Poverty, Mendicancy, and Reform in the Late Middle Ages, „Church 
History”, 72 (2003), nr 3, s. 457–483; A. Rigon, Mendicant orders and the reality of economic life in Italy 
in the Middle Ages, [w:] The Origin, Development and Refinement of Medieval Religious Mendicancies, 
ed. D.S. Prudlo, Leiden–Boston 2011, s. 241–277.

7 Odnośnie do nowożytnych dziejów poszczególnych zgromadzeń zob. studia ogłoszone w tomie 
z materiałami pokonferencyjnymi Inter oeconomiam coelestem et terrenam. Mendykanci a zagadnienia 
ekonomiczne, red. W. Długokęcki, T. Gałuszka, R. Kubicki, A. Zajchowska, Kraków 2011, jak również uwagi 
związane ze stanem badań nad historią nowożytną zakonu dominikanów w Polsce: H. Gapski, Badania 
nad przeszłością dominikanów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Próba bilansu, [w:] Dzieje Dominika-
nów w Polsce XIII–XVIII wiek. Historiografia i warsztat badawczy historyka, red. H. Łapski, J. Kłoczowski, 
J.A. Spież, Lublin 2006, s. 53–67; spośród pozostałej literatury warto wspomnieć przykładowe prace 
odnoszące się do dziejów dawnej Rzeczypospolitej: W. Kłapkowski, Konwent dominikanów w Sejnach, 
Sejny 2006; B.M. Gryguć, Uposażenie zakonu dominikanów w Sejnach w XVII–XVIII w., „Białostocczyzna”, 
48 (1997), nr 4, s. 21–38; J. Maroszek, Dominikanie choroscy w XVII–XIX w., „Białostocczyzna”, 33 (1994), 
nr 1, s. 24–27; W. Jemielity, Zakonnicy w duszpasterstwie, diecezja augustowska czyli sejneńska, PK, 
41 (1998), nr 1–2, s. 160–161, 163; M. Paździor, Kościół i klasztor podominikański w Horodle nad Bugiem, 
KAU, 38 (1993), s. 41–54; E. Kizik, Z dziejów dominikanów gdańskich w II poł. XVI–XVIII w., [w:] Dominikanie 
Gdańsk – Polska – Europa, s. 243–253; A. Markiewicz, Kościół i klasztor OO. Dominikanów w Lachowicach 
w świetle wizytacji prowincji ruskiej św. Jacka z 1708 roku, NP, 104 (2005), s. 111–128; Z. Mazur, Klasztor 
dominikanów w Nowym Żmigrodzie, [w:] Christianitas et cultura Europae. Księga jubileuszowa Profesora 
Jerzego Kłoczowskiego, cz. 1, red. H. Gapski, Lublin 1998, s. 299–309; P. Dettloff, Architektura XVII–wiecznej, 
podominikańskiej kaplicy św. Jana Chrzciciela na Prądniku Czerwonym w Krakowie, „Teki krakowskie”, 
9 (1999), s. 29–42; W. Budka, M. Ściebora, Dzieje papierni OO. Dominikanów w Zaszkowie-Zawadowie, 
RBibl, 32 (1988), z. 2, s. 29–53; R. Kubicki, Środowisko dominikanów kontraty pruskiej od XIII do połowy 
XVI wieku, Gdańsk 2007; tenże, Dominikanie w Elblągu – materialne podstawy egzystencji konwentu 
i jego związki z miastem, „Rocznik Elbląski”, 19 (2004), s. 5–31; tenże, Sources for the history of mendicant 
economy in Royal Prussia from the 15th till the beginning of the 16th century, „Hereditas Monasteriorum”, 
3 (2013), s. 55–65; K. Kaczmarek, Źródła do badań nad gospodarką klasztoru dominikanów we Wronkach 
w średniowieczu i czasach nowożytnych, [w:] Klasztor w gospodarce, s. 91–101; K. Dola, Dominikanie 
w Nysie 1749–1810. Przyczynek do historii zakonu i miasta, Opole 2009; T. Gałuszka, Dominikański 
dworek koło kościoła św. Idziego w Krakowie i jego dzierżawcy w latach 1595–1672, [w:] Dominikanie 
na ziemiach polskich w epoce nowożytnej, red. A. Markiewicz, M. Miławicki, Kraków 2009 (Studia i Źródła 
Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, 5), s. 153–169; S. Gąsiorowski, Wierzytelno-
ści dominikanów lwowskich u Żydów z terenu Rusi Czerwonej w 2 poł. XVII i w XVIII weku, [w:] tamże, 
s. 193–215; A. Markiewicz, Kościół i klasztor oo. Dominikanów Brodach w świetle osiemnastowiecznych 
inwentarzy, [w:] tamże, s. 227–255; K. Stojek-Sawicka, Fundacje dominikańskie Radziwiłłów nieświe-
skich w XVIII wieku, [w:] tamże, s. 257–269; G. Wierzchowski, Inwentarz folwarku Piaski z 1755 roku. 
Przyczynek do dziejów gospodarczych sieradzkich dominikanów w XVIII wieku, [w:] tamże, s. 469–484; 
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i nowożytną ekonomią zakonną jest spojrzenie z perspektywy otrzymującego 
wsparcie, a nie udzielającego go 8 

Zagadnienie jałmużnictwa najczęściej analizowane było pod kątem funk-
cjonowania szpitali prowadzonych przez różne wspólnoty zakonne9  Poru-
szano także dobroczynne aspekty prowadzonych przez mendykantów bractw 

Ł. Myszka, Związki dominikanów toruńskich z Kaszczorkiem w świetle nowożytnej kroniki klasztornej, 
RT, 33 (2006), s. 179–208; T. Kantor, Gospodarka klasztoru dominikanów krakowskich w świetle księgi 
rachunkowej w latach 1764–1763, RHum, 24 (1976), z. 2, s. 70–96; G. Wierzchowski, Dzieje klasztoru 
dominikanów w Sieradzu od lat 30. XIII wieku do 1864 roku, Sieradz 2012; tenże, Podstawy materialne 
klasztoru dominikanów w Sieradzu w świetle kopiariusza klasztornego z początku XVII wieku, NP, 121 
(2014), s. 131–152; tenże, Dominikanie w Sieradzu. Źródła utrzymania klasztoru do końca XVIII wieku, 

„Na sieradzkich szlakach”, 25 (2010), nr 3 (99), s. 28–32; J. Szubzda, O dominikańskich donacjach i wojnie 
o młyn, tamże, s. 32–36; M. Zdanek, Kupno renty w gospodarce krakowskiego klasztoru dominikanów 
w XV i na początku XVI w., [w:] Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. K. Ożóg, T. Gałuszka, 
A. Zajchowska, Kraków 2008 (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krako-
wie, 4), s. 517–535; M. Miławicki, Kontrybucje klasztorne w dominikańskiej Prowincji Ruskiej św. Jacka 
w latach 1612––1648, [w:] Klasztor w gospodarce, s. 229–257; D. Burdzy, „Percepta et expensa”. Budżety 
obu klasztorów dominikańskich w Sandomierzu w XVIII w., [w:] tamże, s. 319–333; J.A. Spież, „Figle 
i niedole” poddanych dominikańskiego klasztoru pw. Bożego Ciała we Lwowie z majątku w Dawidowie 
w XVIII w., [w:] tamże, s. 461–483. Spośród badaczy zachodnioeuropejskich poruszających tematykę 
dziejów nowożytnej historii gospodarczej mendykantów warto wymienić następujące nowsze prace: 
S. Turck, Les dominicains a Strasbourg entre prêche, prière et mendicité (1224–1420), Strasbourg 2002; 
J.P. Foggie, Renaissance Religion in Urban Scotland. The Dominican Order, 1450–1560, Leiden–Boston 
2003; J. Röhrkasten, The Mendicant Houses of Medieval London 1221–1539, Münster 2004; B. O’Sullivan, 
Medieval Irish Dominican Studies, ed. H. Fenning, Portland 2009.

8 Dla przykładu można wspomnieć o jałmużnach przyznawanych warszawskim dominikanom przez 
prymasa z okazji święta św. Jacka w 1732 r., od króla elekta w 1733 r., monarchy w 1734 r., ADK, Wa 35, 
s. 49, 67, 80; zob. też informacje o jałmużnach przekazywanych dominikanom na Pomorzu R. Kubicki, 
W trosce o zbawienie – testamenty kupców Gdańska i Elbląga z drugiej połowy XV i początku XVI wieku, 

„Przegląd Zachodniopomorski”, 31 (2016), z. 1, s. 117 i n.
9 Zob. przykładowo: A. Pobóg-Lenartowicz, Działalność charytatywna kanoników regularnych na Śląsku 

w średniowieczu, [w:] Curatores pauperum. Źródła i tradycje kultury charytatywnej Europy Środkowej, red. 
A. Barciak, Katowice 2004, s. 105–113 (autorka prócz funkcjonowania szpitali omawia także kwestie 
rozdawnictwa żywności); P. Wiszewski, Opieka nad potrzebującymi w śląskich klasztorach żeńskich 
w średniowieczu, [w:] tamże, s. 172–185. Kwestie jałmużny przekazywanej biedakom przez zgromadze-
nia zakonne ostatnio omówił M. Surdacki, Rodzaje i formy jałmużny w Polsce przedrozbiorowej, ABMK, 
105 (2016), s. 288–290, koncentrując uwagę na dziejach benedyktynów, cystersów, bożogrobcach, 
joannitach, szarytkach, misjonarzach i jezuitach; zob. też uwagi o rozdawnictwie jałmużny na Śląsku: 
J. Mandziuk, Opieka społeczna Kościoła Katolickiego na Śląsku do czasów pruskich (1742), „Resovia Sacra. 
Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej”, 8 (2001), s. 133–134; zob. uwagi o charytatywnej 
działalności dominikanów w Skandynawii: J. Grandjean Gøgsig Jakobsen, dz. cyt., s. 169–170.
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religijnych10  Jednak na zagadnienie klasztornej ekonomii warto spojrzeć z in-
nego punktu widzenia, mianowicie przez pryzmat wsparcia udzielanego przez 
samych zakonników  Były to bowiem działania żebraków na rzecz żebraków11  
Aby zilustrować to zjawisko, poddano analizie jeden z nowożytnych konwen-
tów zakonu braci kaznodziejów – klasztor warszawski  Rozważania oparto 
na lekturze zachowanych klasztornych rachunków od najstarszych aż po czasy 
sprawowania urzędu prowincjała przez Damiana Dzieszkowskiego w wieku 
XIX12  Biorąc pod uwagę charakter źródła oraz manierę pisarską osób je spo-
rządzających, należy podkreślić, że zapiski w rachunkach są bardzo dokładne, 
aczkolwiek lapidarne – przykładowo rejestrowano np  oprawy księgi, ale już 
nie podawano jej tytułu13  Dokładnie odnotowywano fakt wydatkowania nawet 
małych sum na jedzenie, ubiór dla zakonników czy np  zakup psa, który miał 
zapewne następnie pilnować zakonnego majątku (zapisy z czerwca 1777 r  
kiedy na ten cel wydano 4 zł)14 

Uwzględniając specyfikę rachunków, należy podkreślić, że dla zakonników 
odnotowujących w księgach rachunkowych przyznanie jałmużny nie było 
istotne imię czy nazwisko obdarowywanego, a jedynie samo ofiarowanie dat-
ków, data oraz jego wysokość  Fakt ten nastręcza sporych problemów, gdyż 
nie sposób ustalić personaliów osób otrzymujących pomoc, można jedynie 

10 Zob. przykładowe informacje odnośnie do bractw religijnych w Bolonii: C.F. Black, The Public Face 
of Post-Tridentine Italian Confraternities, „The Journal of Religious History”, 28 (2004), nr 1, s. 93, 97–98.

11 Kwestii szeroko pojmowanego wsparcia biedaków poświęcony jest zbiór artykułów pt. Curatores 
pauperum. Źródła i tradycje kultury charytatywnej Europy Środkowej, red. A. Barciak, Katowice 2004; 
zob. także prace B. Geremka, Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu XIV–XV wiek, Poznań 2003, 
s. 145–164; tenże, Świat „opery żebraczej”. Obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich 
XV–XVII wieku, Warszawa 1989; tenże, Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia, Warszawa 1989, 
s. 45 i n.; tematyka wspierania ubogich przez średniowieczne zakony do XIII wieku poruszona została 
w pracy J.L. Goglin, Nędzarze w średniowiecznej Europie, Warszawa 1998, s. 52–62 i n.; L. Moulin, Życie 
codzienne zakonników w średniowieczu (X–XV wiek), Warszawa 1986, s. 200; zob. też uwagi odnoszące 
się do kwesty, jaką prowadzili mendykanci na rzecz ubogich. M. Maludzińska, „Próżnowanie stało się 
powszechnym nałogiem”. Żebracy i włóczędzy w stanisławowskiej Warszawie, Warszawa 2014, s. 354–355; 
zob. też P. Gąsiorowska, Obrót gotówką w klasztorze żeńskim na przykładzie osiemnastowiecznych ksiąg 
rachunkowych wybranych klasztorów krakowskich i lwowskich, [w:] Klasztor w gospodarce, s. 316.

12 Przejrzano następujące rachunki: ADK, Wa sygn.: 19, 24, 30–37, 42–43, 45, 48, 52, 80, 82. Najwięcej 
informacji odnaleźć można w rachunkach z lat 1728–1741 r. w Wa 34, z tego względu poniżej posłużono 
się głównie przykładami zaczerpniętymi z tego rękopisu. Częściowo nie ma on zrobionej pagincji.

13 Zob. szerzej uwagi poświęcone dobrodziejom warszawskiej biblioteki.
14 ADK, Wa 45, s. 201–202.
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domyślać się, że były nimi osoby wzmiankowane w erudycyjnym studium 
Andrzeja Karpińskiego omawiającego dzieje niezamożnych mieszkańców 
stolicy w okresie nowożytnym15  Wysokość jałmużny określano wedle po-
działu na floreny – złote, grosze i szelągi16  Uwzględniając powyższe cechy 
analizowanego źródła, poniżej omówiono wybrane działania warszawskich 
dominikanów wspierających ubogich  Celowo zrezygnowano z zestawiania 
wszystkich wzmianek, gdyż dla ukazania specyfiki jałmużnictwa wystarczające 
są jednostkowe przypadki obrazujące grupy wiernych, którzy mogli liczyć 
na wsparcie ze strony braci kaznodziejów 

Pierwszą najliczniejszą kategorią osób korzystających z pomocy ducho-
wych synów św  Dominika byli szeroko pojmowani ubodzy  Kto otrzymywał 
wówczas wsparcie? Niestety przy tak ogólnikowych informacjach nie można 
jednoznacznie odpowiedzieć  Jałmużna przyznana ubogim nader często poja-
wia się na kartach klasztornych rachunków, dla przykładu można wspomnieć 
o wybranych zapisach: 29 czerwca 1730 r  na polecenie przeora wypłacono 
6 gr17, natomiast 31 stycznia 1732 r  – 10 gr18, 12 lutego 1732 r  dwóch ubogich 
otrzymało wsparcie w wysokości 12 gr i 2 szelągi, a w drugim przypadku 
6 gr19, 22 października 1731 r  – 6 gr20, 14 lutego 1732 r  – 6 gr21, 12 listopada 
1732 r  6 gr 22, 15 listopada 1732 r  – 6 gr23, zanotowano także fakt udzielenia 
wsparcia w kwietniu 1744 r : eleemozyny dla ubogich – 25 gr i 1 szeląg24 oraz 
z 4 lutego 1732 r  dla ubogiego iednego25 Zapisy dla ubogich nigdy nie były 
wysokimi kwotami 

Można domniemywać, że w momencie kiedy nie doprecyzowano, czy 
jest to podróżnik, zakonnik czy pątnik, jałmużnę, udzielano miejscowym 

15 A. Karpiński, Pauperes. O mieszkańcach Warszawy XVI i XVII wieku, Warszawa 1983.
16 1 zł równał się 30 groszom, tj. 90 szelągom, wartość szeląga wynosiła 1/3 grosza, zob. J. Szymański, 

Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983, s. 600, 607; T. Wierzbowski, Vademecum. Podręcznik dla 
studiów archiwalnych, Lwów–Warszawa 1926, s. 221.

17 ADK, Wa 34, s. 75.
18 Tamże, s. 147.
19 Tamże, s. 150.
20 Tamże, s. 131.
21 Tamże, s. 150.
22 Tamże, s. 139.
23 Tamże.
24 ADK, Wa 37, s. 51.
25 ADK, Wa 34, 6 gr, s. 150.
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żebrakom i biedakom  W klasztornych rachunkach wyraźnie rozgraniczano 
fakt przyznania jałmużny pielgrzymowi od podróżnego  I tak wśród zapisów 
dla bliżej niezidentyfikowanych wędrowców można wspomnieć o jałmużnie 
z dnia: 18 kwietnia 1731 r  w wysokości 12 gr i 2 szelągów26, 2 czerwca 1739 r  – 
3 gr27, dokąd i skąd udawali się obdarowani, tego już nie zapisano 

W stołecznym klasztorze bracia kaznodzieje udzielali wsparcia także piel-
grzymom  Warto nadmienić, że juz od wczesnego średniowiecza pobożni 
pątnicy cieszyli się przywilejami mającymi ułatwić im dotarcie do zamierzo-
nego celu, dlatego zobowiązywano wiernych do szeroko pojmowanej gościny 
oraz pomocy28 

Dysponujemy zapisami o przekazaniu jałmużny pielgrzymom, bez po-
dawania ich kondycji społecznej, przynależności do stanu społecznego oraz 
celu ich podróży  Dla przykładu można wspomnieć o przyznaniu 29 sierpnia 
1669 r  jałmużny dwóm pielgrzymom, jednak dokąd zmierzali nie sposób 
ustalić29  Pobożni zakonnicy przyznali 6 gr ubogim na miejsca święte idącym, 
podobnie jak w powyższym przykładzie nie odnotowano dokąd zmierzali30  
Sytuacja ta nader często powtarza się na kartach rachunków, i tak 18 stycznia 
1732 r  pielgrzym otrzymał 12 gr i 2 szelągi31, natomiast 25 lipca 1737 r  gr 
i 2 szelągi jałmużny32 

Znacznie rzadziej wprowadzając wysokość kwoty jałmużny przyznanej 
pielgrzymom, do klasztornych rejestrów zamieszczano informacje odnośnie 
do celu peregrynacji oraz kondycji społecznej pątnika  Pisarz pod datą 28 maja 
1730 r  odnotował: ubogiemu szlachcicowi idącemu do Compostelli 1 zł33, na-
tomiast 29 czerwca 1730 r  ofiarowano 6 gr Pannie do Rzymu idącej34  Tego 
samego dnia 1 zł otrzymała kolejna niewiasta udająca się do Wiecznego Miasta, 
określono ją mianem dewotki35  W zapisie z 25 maja 1746 r  odnotowano fakt 

26 Tamże, s. 112.
27 Tamże, s. 203.
28 Zob. szerzej W. Mruk, Status prawny pielgrzymów. Wybrane aspekty prawne pielgrzymowania w wiekach 

średnich, „Peregrinus Cracoviensis”, 1996, z. 4, s. 116 i n.
29 ADK, Wa 32, s. 150.
30 ADK, Wa 82, s. 318.
31 ADK, Wa 34, s. 145.
32 Tamże, [b.p.].
33 Tamże, s. 71.
34 Tamże, s. 75
35 ADK, Wa 75 [b.p.].
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udzielenia jałmużny osobie duchownej udającej się na pielgrzymkę, ale już 
niestety nie dookreślono, dokąd podążała36 

Interesującym aspektem szeroko pojmowanej działalności charytatywnej 
było wsparcie udzielane niezamożnym studentom  Już w epoce średniowiecza 
dostrzeżono poważny problem poziomu życia uczniów i studentów  Jednym 
z rozwiązań tej sytuacji były przyznawane w zamian za udzielenie wsparcia 
studentom odpusty, praktyka ta znana była np  w Paryżu czy Tuluzie37  Przy-
znawano także specjalne stypendia, które w Uniwersytecie Krakowskim zwane 
były borkarnami38  Innym prostszym, acz niewystarczającym środkiem zarad-
czym było indywidualne jałmużnictwo  Ta ostatnia praktyka jest widoczna 
w świetle lektury warszawskich rachunków  Dnia 13 listopada 1730 r  ubogi 
student otrzymał 10 gr39, natomiast 9 lutego 1732 r  czytamy o jałmużnie wy-
noszącej 20 gr – dla studenta ubogiego pro necessitate40 

Fakt udzielania jałmużny ubogim nie jest niczym zaskakującym, praktyka 
ta w odniesieniu do zgromadzeń zakonnych poświadczona jest od czasów 
wczesnego średniowiecza  Warto zwrócić uwagę na zapisy informujące o stanie 
społecznym obdarowanych, a nawet o ich narodowości  I tak odnotowywano 
fakt przyznania wsparcia osobom o pochodzeniu szlacheckim41  Dla przykładu 
można wspomnieć o udzieleniu jałmużny: ubogiemu szlachcicowi 17 paździer-
nika 1671 r 42, podobne zapisy odnotowano dnia 18 września 1730 r  – 1 zł, 
8 gr43, 27 listopada 1730 r  – 1 zł44, 28 listopada 1732 r  – 6 gr45, 3 stycznia 1732 r  

36 Przyznano jej aż 2 floreny i 6 groszy, ADK, Wa 34 [b.p.].
37 W. Szymborski, Czy korporacja studentów i mistrzów Uniwersytetu Krakowskiego w średniowieczu 

otrzymywała odpusty?, [w:] Virtuti et ingenio. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Julianowi 
Dybcowi, red. A.K. Banach, Kraków 2013, s. 531–541.

38 Odnośnie do dziejów fundacji i legatów zapisywanych uniwersytetowi zob. szerzej: K. Stopka, Wdzięcz-
ność ma długą pamięć: mecenasi Uniwersytetu Krakowskiego i rola ich darów w dziejach uczelni, Kraków 
2005.

39 ADK, 34, s. 98.
40 Tamże, s. 150.
41 Odnośnie do wspierania osób pochodzenia szlacheckiego zob. szerzej uwagi M. Maludzińska, Kraj 

jest nieszczęśliwy, że ma ludzi próżnujących. Walka z ubóstwem w Warszawie na tle sytuacji społeczno-
-gospodarczej Rzeczypospolitej w dyskursie publicystycznym drugiej połowy XVIII wieku, Warszawa 2015, 
s. 87–88, 160–161.

42 ADK, Wa 32, s. 186.
43 ADK, Wa 34, s. 90.
44 Tamże, s. 97.
45 Tamże.
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– 12 gr, 2 szelągi46, 15 lutego 1732 r  – 18 gr47, 7 lutego 1741 r  – 6 gr48, ubogiej 
szlachciance 9 lutego 1732 r  – 6 gr49, identyczny zapis widnieje pod datą 14 lu-
tego 1732 r  wówczas szlachcianka otrzymała 15 gr50  W przypadku zapisów 
z 1730 r  zapisano fakt przyznania jałmużny na polecenie przeora klasztoru  
Dzięki hojności przeora ubodzy szlachcice otrzymali: 8 marca 1730 r  – 6 gr51, 
11 marca 1730 r  – 12 gr i 2 szelągi52  Do wyjątków należy zapisek z 3 lutego 
1732 r , kiedy to ubogiemu szlachcicowi przyznano 1 zł53  Zanotowano wów-
czas cel na jaki przeznaczono jałmużnę – dla szlachcica ubogiego na pogrzeb 
żony iego  Równie niespotykany zapis widnieje pod datą 27 kwietnia 1730 r , 
kiedy to przyznano 17 gr i 2 szelągi pewnemu szlachcicowi  Pisarz, sporzą-
dzając rachunki, nadmienił, że przedstawiciel stanu szlacheckiego wracał 
z niewoli moskiewskiej54, niestety nie wiemy, w jakich okolicznościach się 
do niej dostał  Sygnalizując zagadnienie przekazywania wsparcia na rzecz 
osób powracających z niewoli, warto wspomnieć także o zapisie z 22 lipca 
1685 r , kiedy to zakonnicy jałmużną obdarowali więźniów ubogich z niewoli 
zapewne powracających55  Dominikanie troszczyli się ponadto o osoby uwię-
zione w wieży marszałkowskiej – o czym świadczy fakt przyznania jałmużny 
więźniom 7 lipca 1685 r 56

Co warte jest podkreślenia, warszawscy zakonnicy udzielali wsparcia tak-
że przybyszom z zagranicy, wówczas nie odnotowywano informacji o stanie 
społecznym  Sytuację taką spotykamy w odniesieniu do ubogiego Niemca, 
któremu z polecenia przeora wypłacono 21 marca 1730 r  sumę 15 gr57, miesz-
kańca Saksonii, któremu ofiarowano 14 lipca 1732 r  kwotę 6 gr58, czy znów 

46 Tamże, s. 146.
47 Tamże, s. 150.
48 Tamże, [b.p.].
49 Tamże, s. 150.
50 Tamże.
51 Tamże, s. 62.
52 Tamże.
53 Tamże, s. 147.
54 Tamże, s. 62.
55 ADK, Wa 82, s. 256. 
56 Tamże, s. 225.
57 ADK, Wa 34, s. 61.
58 Tamże, s. 169.
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dla ubogiego Niemca w sierpniu 1739 r , który otrzymał 1 zł, 20 gr i 2 szelągi59  
Dnia 6 kwietnia 1730 r  jałmużnę w wysokości 10 gr otrzymał ubogi Ormianin, 
wsparcia udzielono mu na wyraźne polecenie przeora klasztoru60  Niestety 
w 100% nie można stwierdzić, czy był to członek wspólnoty ormiańskiej za-
mieszkującej stolicę Rzeczypospolitej, czy może przybysz z zagranicy  Zasadne 
wydaje się przyjęcie tezy, że był to mieszkaniec Rzeczypospolitej, w przeciw-
nym przypadku zapewne zakonnicy przy tym zapisie nadmieniliby, z jakiego 
kraju pochodzi  Stosowanie takiej praktyki widoczne jest na przykładzie wy-
mienionych wyżej datków przyznanych obcokrajowcom  Dnia 4 października 
1688 r  warszawscy zakonnicy przyznali jałmużnę w wysokości 1 zł pewnemu 
pobożnemu Hiszpanowi – pielgrzymowi, dokąd się jednakże udawał i  jak 
znalazł się w Warszawie, o tym źródło milczy61 

Osobną kategorią osób, którym udzielano wsparcia, był kler świecki  Naj-
prawdopodobniej zapisy te odnieść należy do wsparcia udzielonego duchow-
nym, którzy mieli niższe święcenia kapłańskie lub pełnili funkcje wikariuszy  
W obu tych przypadkach środki materialne, jakimi mogli dysponować, były 
stosunkowo niskie  W rachunkach pod datą 3 października 1730 r  znajduje się 
wpis o przekazaniu sumy 12 gr xiędzu ubogiemu62  Inny przedstawiciel stanu 
duchownego 5 lipca 1732 r  otrzymał 12 gr i 2 szelągi, odnotowano wówczas 
xiędzu świeckiemu elemosyny63 

Pobożna jałmużna jaką obdarowywano ubogich, podróżnych, pielgrzymów 
czy niezamożnych duchownych zaliczana była w poczet szeroko pojmowanych 
aktów miłosierdzia  Działania te podejmowane były nie tylko przez zakonni-
ków  Udzielanie wsparcia materialnego niezamożnym było jedną z powinno-
ści monarszych, stąd w rachunkach królewskich często pojawiają się zapisy 
na rzecz biedaków  Rachunki prowadzone przez warszawskich dominikanów 
informują nas o jeszcze jednej grupie społecznej, której przyznawano jałmuż-
ny – byli to żołnierze  O ile żołd przyznawany szeregowym wojownikom nigdy 
nie był zbyt wysoki, to oficerowie zawsze byli lepiej opłacani  Z tych względów 
obecność w rachunkach kwot wydatkowanych na ubogich żołnierzy nie jest 

59 Tamże, [b.p.].
60 Tamże, s. 63; odnośnie do dziejów ludności ormiańskiej w dawnej Warszawie zob. szerzej: K. Stopka, 

A.A. Zięba, A. Artwich, M. Agopsowicz, Ormiańska Warszawa, Warszawa 2012 (tam dalsza literatura).
61 ADK, Wa 82, s. 324.
62 ADK, Wa 34, s. 92.
63 Tamże, s. 170.
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niczym zaskakującym, np  23 września 1729 r  – 12 gr i 2 szelągi, 6 sierpnia 
1730 r  – 2 zł, 16 gr i 2 szelągi64, 23 sierpnia 1736 r  – 6 gr65)  Zastanawiający 
jest fakt, że do kategorii biedaków, których należało wesprzeć, zaliczeni zo-
stali także oficerowie  Lakoniczność prowadzenia rachunków nie pozwala 
nam nic więcej powiedzieć odnośnie do ich rangi, kim byli owi anonimowi 
wojskowi, odnotowywano jedynie fakt przyznania jałmużny ubogiemu ofi
cerowi – 17 marca 1730 r  – 1 zł66, 21 kwietnia 1730 r  – 1 zł, 8 gr67, 28 lipca 
1732 r  – 12 gr i 2 szelągi68, 1 sierpnia 1732 r  – 3 gr69 

Jałmużnę przyznawano także osobom, które nawróciły się na chrześcijań-
stwo  Uwzględniając fakt, że neofita nie mógł liczyć na pomoc ze strony przed-
stawicieli wyznawanej uprzednio religii, należało pomóc mu w odnalezieniu się 
w nowej dlań rzeczywistości poza swoją dawną wspólnotą  Przyznanie wsparcia 
tym osobom zaliczane było do aktów miłosierdzia  Wiernych zachęcano wręcz 
do szczodrości wobec np  niedawno nawróconych osób pochodzenia żydow-
skiego, świadczą o tym np  przyznawane od czasów średniowiecza nadania 
odpustów tym, którzy złożyli na ręce konwertytów datki na ich utrzymanie70  
Warszawscy bracia kaznodzieje 29 listopada 1730 r  obdarowali 12 groszami 
i 2 szelągami przechrztę, niestety nie odnotowano faktu z jakiego wyznania 
się nawrócił 

Ostatnią kategorią zapisów jałmużniczych można by określić wspólnym 
mianem – wsparcia w nagłej potrzebie  Datki przyznawano zarówno osobom 
świeckim, jak i duchownym  Zapisy te niejednokrotnie przynoszą informację 
o tragediach, jakie dotykały mieszkańców dawnej Rzeczypospolitej  9 lipca 
1731 r  bezimienny szlachcic otrzymał aż 7 zł i 1 gr71  Wysoka wartość jałmużny 
wynikała z faktu, że stracił on majątek w wyniku pożaru spowodowanego przez 
uderzenie pioruna  Inna tragedia dotknęła pielgrzymów  Informuje nas o tym 

64 Tamże, s. 84.
65 Tamże, [b.p.].
66 Tamże, s. 62.
67 Tamże, s. 68.
68 Tamże, s. 170.
69 Tamże, s. 169.
70 W. Szymborski, Odpusty w Polsce średniowiecznej, Kraków 2011, s. 243–244; E. Doležalová, J. Hrdi-

na, F. Šmahel, Z. Uhlíř, The Reception and Criticism of Indulgences in the Late Medieval Czech Land, 
[w:] Promissory Notes on the Treasury of Merits. Indulgences in Late Medieval Europe, ed. R.N. Swanson, 
Leiden–Boston 2006, s. 109.

71 ADK, Wa 34, s. 121.
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wpis z 28 października 1730 r  o przyznaniu jałmużny 1 zł pątnikom, którzy 
na morzu szkodę podieli72  Wyjątkowy charakter mają dwa wpisy z 13 paź-
dziernika 1728 r  oraz 7 listopada 1734 r  W obydwu z nich odnaleźć można 
informacje o tragedii, jaka dotknęła osoby stanu duchownego  W pierwszym 
przypadku wydatkowano czerwony złoty73  Aż tak wysoka wartość jałmużny 
była prawdziwą rzadkością, do równie niespotykanych należał cel zbiórki 
pieniędzy  Mianowicie było nim uwolnienie z niewoli w Persji dwóch domi-
nikanów, pieniądze na okup zbierał jeden z zakonników  Zapis z 7 listopada 
1734 r , kiedy przyznano 12 gr i 2 szelągi, odnosił się do Xiędza ktory z niewoli 
albo z więzienia moskiewskiego był eliberowany74 

Kończąc tę charakterystykę jałmużniczej działalności warszawskich zakon-
ników, należy wspomnieć o dwóch niezwykle interesujących zapisach, które 
odnotowano: 1 stycznia 1683 r  oraz 20 listopada 1809 r , gdyż ukazują one 
pewien znamienny rys dobroczynności  W Europie zachodniej, jak wykazały 
badania Bronisława Geremka, istniała tzw. kategoria ubogich wstydliwych, 
były to osoby, którym z racji wysokiego statusu społecznego nie wypadało 
żebrać, w momencie kiedy stracili swój majątek  Pieniądze, wspólnoty para-
fialne dostarczały im do ich domów  I tak dnia 1 stycznia 1683 r  zakonnicy 
przyznali jałmużnę szlachetnym biedakom75, użycie takiego sformułowa-
nia mogłoby sugerować objęcie wsparciem osób na  zachodzie zaliczanych 
do  wspomnianych ubogich wstydliwych  Natomiast 20  listopada 1809  r  
wyraźnie odnotowano, że wsparcie przyznano pewnej osobie wstydzącej się że
brać76  Te dwa przykładu ilustrują praktykę jak dotąd znaną z terenów Europy  
Zachodniej 

Lektura rękopiśmiennych rachunków klasztornych umożliwiła ukazanie 
różnych grup społecznych oraz osób, które mogły liczyć na wsparcie ze strony 
zakonników  Sygnalizowany wyżej fakt przyznawania jałmużny ubogim nie jest 
niczym zaskakującym  Zdziwienie budzić może natomiast, kogo dominikanie 
zaliczali w poczet potrzebujących wsparcia materialnego  Oprócz osób trady-
cyjnie postrzeganych jako biedacy, np  żebracy, studenci, szeregowi żołnierze, 
wpisano do tej grupy także przedstawicieli szlachty oraz oficerów wojskowych  

72 Tamże, s. 96.
73 Tamże, s. 5.
74 Tamże, s. 255.
75 ADK, Wa 82, s. 122.
76 ADK, Wa 52, zapis 20 XI 1809. 
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Zapisy informujące o jałmużnach ukazują inne oblicze konwentu  Z prośbą 
o wsparcie do zakonników zwracano się w nagłych losowych sytuacjach  In-
teresującą kategorię stanowią datki przyznane w związku z organizowanymi 
zbiórkami środków na wykup z niewoli  Świadczą one o poczuciu odpowie-
dzialności całego zgromadzenia za losy współbraci 

Warto także zwrócić uwagę na  ważny aspekt anonimowości zapisów  
Z jednej strony można fakt ten łączyć z cechami charakterystycznymi samego 
źródła, czyli jego lakonicznością, a z drugiej strony można upatrywać tutaj 
pragnienia ukrycia tożsamości osób obdarowanych  Praktyka ta była zapewne 
bardzo ważna, zwłaszcza w odniesieniu do osób pochodzenia szlacheckiego, 
gdyż utrzymywanie się z  jałmużny udzielanej przez zakon żebraczy mogło 
przynieść utratę dobrego imienia w  oczach braci szlacheckiej  Kolejnym 
istotnym aspektem dominikańskiego jałmużnictwa jest udzielanie wsparcia 
na  wyraźne polecenie przeora, co  skwapliwie odnotowywano w  zapisach 
rachunkowych 

Należy także podkreślić, że  wydatkowane na  potrzeby biedaków kwoty 
nigdy nie stanowiły znaczących sum, nie mogły zatem wydatnie obciążać 
klasztornego budżetu  Najwyższa przyznana jałmużna wynosiła 1 czerwony 
złoty77 oraz 7  zł  Od  8  do 17  października 1728  r  klasztor na  utrzymanie 
wydał łącznie 320 zł, 15 gr i 2 szelągi78  W drugim przypadku kiedy to bracia 
kaznodzieje wsparli bezimiennego szlachcica, przyznając mu 9 lipca 1731 r  
7 zł, na przestrzeni kilku dni, tj  od 9 do 15 lipca, wydatkowano 560 zł Aby 
pełniej odzwierciedlić wysokość wspomnianych kwot, odnieść je  można 
do średnich zarobków robotnika niewykwalifikowanego w 1728 r  i 1731 r 79: 
we  Lwowie wynosiła ona 12  gr, za  garniec (wynosił około 3,7 litra) piwa 
należało zapłacić wówczas od  6  do 4,8 gr80  W  Warszawie za  beczkę piwa 
w latach 1726–1730 zapłacić należało ponad 4 zł81, garniec kosztował niespełna 

77 Jak odnotował pisarz było to 17 zł i 15 gr.
78 W księdze rachunkowej pisarz po zapisaniu całej karty podsumowywał wydatki, umieszczając sto-

sowną kwotę, była ona następnie co miesiąc weryfikowana i sprawdzana przez komisję z przeorem 
klasztoru na czele. 

79 Dla przykładu posłużono się sporządzanymi przez Stanisława Hoszowskiego zestawieniami odno-
szącymi się do miasta Lwowa.

80 S. Hoszowski, Ceny we Lwowie w latach 1701–1914, Lwów 1934, tablice statystyczne, s. 17, 44.
81 S. Siegel, Ceny w Warszawie w latach 1701–1815, Lwów 1936, tabela 23: Piwo warszawskie, s. 30.
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4 gr82, natomiast za korzec pszenicy (około 120 litrów zboża) w Warszawie 
w analogicznym okresie zapłacić należało 16 zł83  Wyliczenia te jasno dowodzą, 
że datki rozdawane przez warszawskich zakonników nie były zbyt wysokie, 
starczały jedynie na najbardziej niezbędne produkty spożywcze, zapewniały 
minimum życiowe 

82 400 lat stołeczności Warszawy w świetle statystyki 1596–1996, red. B. Bulska, Warszawa 1997, tabela 5.11: 
Ceny piwa w Gdańsku, Krakowie i Warszawie w latach 1501–1795, s. 267.

83 S. Siegel, dz. cyt., tabela 2: Pszenica, s. 9; zob. też 400 lat stołeczności, tabela 5.1: Ceny pszenicy i żyta 
w Warszawie w latach 1526–1815, s. 256.
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geografia sakralna czy jak w eruDycyjnych stuDiach Haliny Manikowskiej 
przestrzeń sakralna lub topografia sakralna to pojęcia, które w ostatnich latach 
zaczęto niezwykle często wykorzystywać w badaniach historyków, historyków 
sztuki, badaczy zajmujących się dziejami architektury, religioznawców i kultu-
roznawców1  Na gruncie polskim historycy w większości skoncentrowali uwa-
gę na epoce średniowiecznej, omawiając znaczenie kultowe poszczególnych 
świątyń bądź ośrodków2  Poniżej zostanie ukazana obecność sfery profanum 

1 H. Manikowska, Geografia sakralna miasta, [w:] Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach 
polskich w średniowieczu, t. I: Struktury kościelno-publiczne, red. H. Manikowska, W. Brojer, Warszawa 
2008, s. 95 i n.; zob. też angielskie tłumaczenie tekstu: taż, Sacred geography of a Town, „Acta Poloniae 
Historica”, 101 (2010), s. 51 i n.; zob. też A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii 
religii, Kraków 2003, s. 9 i n.; por przykładowo ustalenia I. Sołjan, Sanktuarium jako organizator prze-
strzeni miejskiej (na przykładzie wybranych sanktuariów w Polsce), „Turyzm”, 21 (2011), nr 1–2, s. 49–58; 
B. Krasnowolski, The Sacred in the Spatial Arrangements of Chartered Cities in Małopolska in 13th-15th 
Centuries, FHCr, 21 (2015), s. 7–44; M. W. Helms, Sacred Landscape and the Early Medieval European 
Cloister. Unity, Paradise, and the Cosmic Mountain, „Anthropos”, 97 (2002), nr 2, s. 435–453; K. D. Lilley, 
Cities of God? Medieval urban forms and their Christian symbolism, „Transactions of the Institute of Bri-
tish Geographers. New Series”, 29 (2004), nr 3, s. 296–313; zob. też H. Gapski, Przestrzeń dominikańska 
w archidiecezji przemyskiej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej w XVIII–XXI wieku, [w:] Bazylika 
Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu. Dzieje, ludzie i sztuka, red. M. Miławicki, R. Nestorow, (Studnia 
i Źródła Dominikańskiego Instutytu Historycznego w Krakowie, 16), Kraków 2016, s. 71–72.

2 Na uwagę zasługują szczególnie pionierskie prace A. Witkowskiej dotyczące Krakowa, zob. A. Witkowska, 
Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa. Z badań nad miejską kulturą religijną, Lublin 1984, oraz taż, 
Ośrodki kultowe w geografii sakralnej średniowiecznego Krakowa, [w:] Animarum cultura, s. 133–147; 
zob. też zbiór artykułów wydany w pracy: taż, Sancti, miracula, peregrinationes. Wybór tekstów z lat 
1974–2008, Lublin 2009; por. uwagi B. Czechowicza, Codzienność uświęcona. Uwagi o sakrotopografii 
miast Korony Czeskiej w XV–XVI wieku (ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia), [w:] Realia życia co-
dziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, red. A. Barciak, Katowice–Zabrze 
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w sakralnej przestrzeni nowożytnego klasztoru braci dominikanów na przy-
kładzie Warszawy3 

Dzięki lekturze skrupulatnie prowadzonych w klasztorze rachunków moż-
liwe będzie wykazanie, jak profanum stawało się obecne w murach konwentu 
braci kaznodziejów  Poniżej zostaną ukazane przejawy przenikania sfery pro
fanum w obręb sakralnej przestrzeni konwentu na przykładzie przyjmowania 
przez zakonników gości, górną cezurę poniższych rozważań stanowi okres 
Napoleoński, który rozpoczyna nowy okres w historii konwentu  Należy pod-
kreślić, że poniżej mianem gości określa się nie pobożnych pielgrzymów czy 
wędrujących innych zakonników4, nie będa także analizowane znane w epoce 

2011, s. 32–42; odnośnie do zakonu braci kaznodziejów zob. przykładowo A. Buko, Najstarsze klasztory 
dominikańskie w przestrzeni ośrodków wczesnomiejskich na ziemiach polskich, [w:] Dominikanie Gdańsk – 
Polska – Europa. Materiały z konferencji międzynarodowej pt. „Gdańskie i europejskie dziedzictwo. Zakon 
Dominikanów w dziejach Gdańska”, red. D.A. Dekański, A. Gołembnik, M. Grubka, Gdańsk–Pelplin 2003, 
s. 287–306; B. Możejko, D. Kaczor, B. Śliwiński, Zarys dziejów klasztoru dominikańskiego w Gdańsku 
od średniowiecza do czasów nowożytnych (1226/1227–1835), „Archeologia Gdańska”, 1 (2009), s. 182 
i n.; A. Rozwałka, M. Stasiak, Dominikanie a przestrzeń miejska średniowiecznego Lublina, [w:] Domini-
kanie w Lublinie. Studia z dziejów i kultury, red. H. Gapski, Lublin 2006, s. 64–71; M. Szyma, Architektura 
sakralna Płocka w XIII w. – kolegiata św. Michała i kościół św. Dominika, [w:] Płock wcześnośredniowieczny, 
red. A. Gołembnik, Warszawa 2011, s. 298–308; R. Kubicki, Dominican Cloisters in the Sacral Space 
of Prussian Cities in the Middle Ages, [w:] Kultūra, ekonomika, visuomene: sąveika ir pokyčiai viduramžiais 
ir ankstyvaisias naujaisiais laikais Baltijos rytineje pakranteje. Culture, society, economy: interaction and 
changes in Medieval and Early Modern Times in the Eastern Baltic Coast, ed. M. Ščavinskas, Klaipedos 2015, 
s. 57–66; R. Eysymontt, Klasztory dominikanów w układach przestrzennych miast, [w:] Historia, kultura 
i sztuka dominikanów na Śląsku 1226–2013. W trzechsetlecie beatyfikacji bł. Czesława, red. D. Galewski, 
W. Kucharski, M.L. Wójcik, Wrocław 2015, s. 142–157.

3 Wkraczanie profanum w miejsce sacrum konwentów dominikańskich jest sporadycznie wzmianko-
wane w badaniach historyków, zob. przykładowo informacje o spotkaniach cechu krawców, jakie 
odbywały się w dominikańskim klasztorze w Edynburgu: J.P. Foggie, Renaissance Religion in Urban 
Scotland. The Dominican Order, 1450–1560, Leiden–Boston 2003, s. 84–85; zob. też wzmianki o spotka-
niach odbywających się w Exeter: W. Hinnebusch, The Early English Friars Preachers, Rome 1951, s. 196; 
niejednokrotnie spotkania osób świeckich odbywały się w klasztornych krużgankach, zob. M. Szyma, 
Krużganki w klasztorach dominikańskiej prowincji Polonia do schyłku XVI wieku. Zarys problematyki 
badawczej, [w:] Historia, kultura i sztuka dominikanów na Śląsku, s. 179. Odnośnie do pozostałych 
zgromadzeń zakonnych zob. szerzej uwagi: M. Derwich, Klasztor Św. Krzyża na Łysej Górze a rycerstwo 
sandomierskie, [w:] Genealogia. Studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średnio-
wiecznej na tle porównawczym, red. J. Hertl, J. Wroniszewski, Toruń 1987, s. 169–170; T.M. Gronowski, 
Zwyczajny klasztor, zwyczajni mnisi. Wspólnota tyniecka w średniowieczu, Kraków 2007, s. 176–177.

4 Zob. szerzej ogólne uwagi: L. Moulin, Życie codzienne zakonników w średniowieczu (X–XV wiek), Warszawa 
1986, s. 151–152. Pobyt braci kaznodziejów z innych klasztorów w warszawskim konwencie rejestrują 
dwie książki meldunkowe, pierwsza obejmuje lata 1785–1798, a druga 1823–1829, zob. ADK, Wa 5, 
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średniowiecza umowy pomiędzy świeckimi a konwentem, w oparciu o które 
osoba mogła dożywotnio przebywać na terenie klasztoru5  Jedynie o wynajmo-
wanie pomieszczeń, cel klasztornych na potrzeby osób świeckich i duchownych  
Niniejsze uwagi nie aspirują do miana pełnego omówienia tego zagadnienia 
i znaczenia w budżecie konwentu warszawskich dominikanów6  Celem jest 

Wa 6. Należy nadmienić, że obie księgi odnotowują także pobyt osób świeckich. Ta, która obejmuje 
interesujący nas okres, nie zawiera informacji o długości trwania pobytu w konwencie, wobec czego 
nie sposób ustalić, czy przybysze wynajęli pomieszczenia na nocleg czy zakonnicy udzielili im gościny, 
nie pobierając za nią opłaty.

5 Zob. przykładowo R. Kubicki, Dominikanie w Elblągu – materialne podstawy egzystencji konwentu i jego 
związki z miastem, „Rocznik Eląbląski”, 19 (2004), s. 19; tenże, Fundacja i implantacja klasztoru domini-
kańskiego na przykładzie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach, [w:] Studia z dziejów średniowiecza, red. 
B. Możejko, M. Smoliński, S. Szybkowski, nr 17, Warszawa 2013, s. 84; tenże, Prebendarze w klasztorach 
mendykanckich na terenie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach, [w:] Studia z dziejów średniowiecza, 
red. B. Śliwiński, nr 15, Malbork 2009, s. 93–100, 102–104; tenże, Środowisko dominikanów kontrakty 
pruskiej od XIII do połowy XVI wieku, Gdańsk 2007, s. 115–116.

6 Zagadnienie całościowego opracowania klasztornego budżetu nie zostało jak dotąd przedstawione, 
brak zarówno opracowań omawiających dochody, jakie czerpali zakonnicy z posiadłości ziemskich 
czy folwarków odnoszących się do omawianego okresu. Najbardziej wyczerpującym studium oma-
wiającym dochody i wydatki warszawskiego konwentu jest artykuł o. R. Świętochowskiego, Cegielnia 
oo. dominikanów w Warszawie (1604–1784), KHKM, 20 (1972), nr 2, s. 203–229. Omawiając kwestie 
klasztornych dochodów, zagadnienie wynajmowania pomieszczeń osobom świeckim na przykładzie 
dominikanów w Toruniu poruszył Ł. Myszka, Dominikanie w Toruniu od XVI do XIX wieku. Katolicki zakon 
w protestanckim mieście, Kraków 2015 (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego 
w Krakowie, 15), s. 159–162, należy zaznaczyć, że nie były to jednakże cele położone w obrębie murów 
klasztornych. Zob. także uwagi odnoszące się do wynajmowania kamienic należących do krakow-
skich dominikanów: K. Follprecht, Miejskie własności krakowskich dominikanów czyli o kamienicach 
czynszowych, [w:] Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. A. Markiewicz, M. Szyma, M. Walczak, 
Kraków 2013 (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, 13), s. 170–191; 
taż, Zmiany własności nieruchomości w Krakowie związane z kasatami klasztorów przełomu XVIII i XIX 
w., „Hereditas Monasteriorum”, 5 (2014), s. 37–38; zob. też H. Rojkowska, Teren dawnego cmentarza 
św. Trójcy. Przemiany przestrzenne, [w:] Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, s. 220–229. Sygna-
lizując to zagadnienie, warto wspomnieć, że Towarzystwo Dobroczynności w Krakowie w krakow-
skich konwentach, w tym także klasztorze dominikanów, wynajmowało pomieszczenia dla ubogich, 
w dokumentacji z 1851 r. znajduje się zestawienie pt. Najem lokalu u XX Dominikanów, obejmuje 
ono zapisy od roku 1846, ANKr, Zespół 547 Towarzystwo Dobroczynności w Krakowie, sygn. 393, 
s. 1; zob. też ANKr, zespół 547 Towarzystwo Dobroczynności w Krakowie, sygn. 392. W odniesieniu 
do XIX wieku zachowały się potwierdzenia wypłacenia określonych uprzednimi kontraktami sum 
za stancję w pomieszczeniach klasztornych nowogródzkich dominikanów, AGAD, AR, dział VIII, sygn. 
416, s. 3 i n. Wzmianki o dochodach czerpanych przez klasztor augustianów w XVII wieku z wynajmu 
nieruchomości omówiła J. Niklewska, „Tabula Censuum” warszawskiego klasztoru augustianów Św. Mar-
cina jako źródło poznania siedemnastowiecznych dochodów klasztoru, „Almanach Muzealny”, 2 (1999), 
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ukazanie samego zjawiska  Warto podkreślić, że postulat przebadania budowy 
i wynajmu domów na cmentarzu przyklasztornym w odniesieniu do konwen-
tu krakowskiego podniósł przed laty Maciej Zdanek7, powyższe kwestie jak 
dotąd nie zostały omówione w literaturze przedmiotu zarówno w przypadku 
klasztoru Świętej Trójcy, jak i innych konwentów prowincji polskiej 

Należy zaznaczyć, że zagadnienie obecności osób świeckich w klasztornych 
murach było wielokrotnie wzmiankowane w literaturze przedmiotu, jednak-
że najczęściej badacze uwagę koncentrowali na dziejach średniowiecznych8  

s. 91–94, w pomieszczeniach klasztornych pomieszczenie wynajmował „w sklepie w krużganku, pod 
dzwonnicą” od 1683 r. architekt Józef Belotti, por. tamże, s. 95.

7 M. Zdanek, Kupno renty w gospodarce krakowskiego klasztoru dominikanów w XV i na początku XVI w., 
[w:] Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. K. Ożóg, T. Gałuszka, A. Zajchowska, Kraków 2008 
(Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, 4), s. 518.

8 M. Derwich, Kobieta w świecie mnichów. Ze studiów nad praktyką klauzury w średniowiecznych zako-
nach mniszych w Polsce, [w:] Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, red. 
Z.H. Nowak, A. Radzimiński, Toruń 1998, s. 59–60, 62–65; B. Harvey, Living and Dying in England 
1100–1540. The Monastic Experience, Oxford 1993, s. 16, 69, 89; zob. także ustalenia odnoszące się 
do przyjmowania gości we włoskich konwentach żeńskich w XVI i XVII wieku: S. Evangelisti, Mona-
stic Poverty and Material Culture in Early Modern Italian Convents, „The Historical Journal”, 47 (2004), 
nr 1, s. 3, 6, 19; taż, Rooms to Share: Convent Cells and Social Relations in Early Modern Italy, „Past 
and Present”, 1 (2006), suplement 1, s. 56; por. P. Gąsiorowska, Życie codzienne w klasztorze klarysek 
krakowskich od XIII do końca XVIII wieku, Kraków 2003, s. 24, 86, 102; C. Gil, Życie codzienne karmeli-
tanek bosych w Polsce w XVII–XIX wieku, Kraków 1997, s. 175–176, 181–182, 187–189; w klasztorze 
w Imbramowicach potwierdzone są przypadki przebywania w klasztorze opiekunów i opiekunek 
uczennic, bogatsze panny miały własną służbę, która przebywała w osobnych pomieszczeniach, zob. 
szerzej M. Mierzejewska, Życie zakonne i edukacja w klasztorze panien Norbertanek w Imbramowicach 
w świetle kroniki Zofii Grothówny w latach 1703–1741. Zarys problematyki, „Saeculum Christianum”, 
21 (2014), s. 175. Fakt odwiedzin rodzin i przyjmowania znajomych przez przedstawicielki rodu 
Radziwiłłów wzmiankuje K. Stojek-Sawicka, Relacje dominikanów i dominikanek ze środowiskiem mag-
nackim w czasach saskich i stanisławowskich na przykładzie rodu Radziwiłłów nieświeskich, [w:] Święty 
Jacek i dziedzictwo dominikańskie, red. E. Mateja, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińska-Szczepaniak, 
Opole 2008, s. 554–555; zob. także uwagi M. Borkowska, Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich 
w XVII–XVIII wieku, Warszawa 1996, s. 58–59, 61–62; taż, Panny Siostry w roli instytucji usługowej: czego 
oczekiwało społeczeństwo od klasztoru żeńskiego w XVII i XVIII wieku, [w:] Klasztor w społeczeństwie 
średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Opole–Wrocław 1996, s. 58, 
60; taż, Panny siostry w świecie sarmackim, Warszawa 2002, s. 99, 104–107; O.M. Przybyłowicz, „Dla 
prędszego wydawania obiadu…”. Rozporządzenia wizytatorów dotyczące stołu i posiłków w klasztorach 
żeńskich diecezji krakowskiej z końca XVI–połowy XVII wieku, [w:] Rzeczy i ludzie. Kultura materialna 
w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej, red. M. Bis, 
W. Bis, Warszawa 2014, s. 263; P. Wiszewski, Opactwo benedyktynek w Legnicy (1348/1349–1810). 
Struktura, funkcjonowanie, miejsce w społeczeństwie, Poznań–Wrocław 2003, s. 121, 126, 316–319; 



Dominikańscy dzierżawcy 219

Wyczerpująco omówiono udzielanie gościny przez cysterskich mnichów na te-
renie Rzeszy9 czy benedyktynów w średniowiecznej Anglii10  Znane są także 
przypadki przyjmowania w specjalnie wydzielonych częściach konwentów lub 
w pomieszczeniach należących do opata przez zakonników rodzin odwiedza-
jących klasztory np  z okazji przypadających świąt11  Zdarzały się kuriozalne 
przypadki, kiedy to w czasach Henryka VIII, mąż z żoną i siedmiorgiem dzieci 
przebywał w jednym z klasztorów przez 7 lat12  Zgromadzenia zakonne dla 
przyjmowania świeckich posiadały specjalnie wydzielone pomieszczenie – 
domus hospitum, w łonie zakonu braci kaznodziejów istniał specjalny urząd 
opiekuna gości powołany przez Humberta de Romans13  Badacze, analizując 

tenże, Mniszki benedyktyńskie i ich rodziny w średniowieczu na przykładzie opactw śląskich od drugiej 
połowy XIII do połowy XVI w. (Legnica, Lubomierz, Strzegom), [w:] Kobieta i rodzina w średniowieczu i na 
progu czasów nowożytnych, s. 84; H. Święch, Źródła utrzymania klasztoru bernardynek przy kościele 
pw. św. Agnieszki na Stradomiu w Krakowie oraz stan ich dochodów u progu kasaty klasztoru w 1788 r. i po 
przeniesieniu konwentu do klasztoru bernardynek przy kościele pw. św. Józefa, [w:] Klasztor w gospodarce 
średniowiecznej i nowożytnej, red. M. Derwich, Wrocław 2013, s. 593; por. B.J. Wanat, Klasztor Karmeli-
tów Bosych w Berdyczowie na Ukrainie. Studium monograficzne, Kraków 2007, s. 90, 118; T.M. Trajdos, 
Dobra i dochody klasztoru augustianów w Brześciu Litewskim w świetle archiwaliów konwentualnych 
(do końca XVII w.), [w:] Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, red. M. Derwich, Wrocław 
2013, s. 402; fakt wynajmowania lokali mieszkalnych przez sandomierskie benedyktynki wspomina 
A. Szylar, „Sprawa o tym, jak benedyktynki gospodarstwa prowadziły…”. Organizacja i funkcjonowanie 
gospodarki opactwa benedyktynek w Sandomierzu w XVII i XVIII w., [w:] Klasztor w gospodarce średnio-
wiecznej i nowożytnej, s. 456; taż, Gospodarowanie benedyktynek sandomierskich, Tarnobrzeg 2008, 
s. 144–146; o wynajmowaniu pomieszczeń przez dominikanki wspomina M. Borkowska, Klasztory 
dominikańskie w Górze Kalwarii, Góra Kalwaria 1997, s. 33; zob. też uwagi o wynajęciu części konwentu 
przez paulinów, A. Białkiewicz, Klasztor OO. Paulinów we Włodawie i jego rewitalizacja, „Teka Komisji 
Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych”, 6 (2010), s. 202.

   9 Zob. szerzej recenzję autorstwa E. Bastress-Dukehart, „The Sixteenth Century Journal”, 31 (2000), nr 3, 
s. 791–792 oraz C.H. Berman, „Speculum”, 77 (2002), nr 4, s. 1235–1236, pracy J.M. Berger, Die Geschichte 
der Gastfreundschaft im Hochmittelalterlichen Mönchtum: Die Cistercienser, Berlin 1999, s. 437.

10 J. Kerr, Monastic Hospitality. The Benedictines in England, c. 1070–c. 1250, Woodbridge 2007; zob. też 
recenzję tej pracy autorstwa: S.A. Morgan, „Church History”, 77 (2008), nr 4, s. 1031–1033; F.R. Swietek, 

„Speculum”, 84 (2009), nr 1, s. 172–173; K. Shirley, „The English Historical Review”, 125 (2010), nr 513, 
s. 392–393; zob. też D.S. Cranage, The Home of the Monk. An Account of English Monastic Life and 
Buildings in the Middle Ages, Cambridge 2010, s. 35–37, 40.

11 J. Kerr, Life in Medieval Cloister, London 2009, s. 66–68.
12 D.H.S. Cranage, dz. cyt., s. 36.
13 W. Hinnebusch, History of the Dominican Order, t. I, s. 344–345; zob. też informaje o domach dla 

gości w klasztorach angielskich: tenże, The Early English Friars Preachers, Romae 1951, s. 193–197; 
zagadnienie przyjmowana gości normowały zapisy akt kapituł generalnych, zob. szerzej De hospitibus, 
[w:] Constitutiones, declarationes et ordinationes capitulorum generalium Ordinis Praedicatorum Ab anno 
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dzieje klasztorów, niejednokrotnie zwracali uwagę na fakt zakupów lepszych 
gatunków mięsiw i win, które konsumowali goście świeccy  Podobnie postępo-
wali także i bracia kaznodzieje14  Dysponujemy pojedynczymi rozproszonymi 
informacjami, gdzie w konwentach dominikańskich położonych w Europie 
Zachodniej znajdowały się pomieszczenia dla gości15 

Lektura klasztornych rachunków pokazała liczne zapisy świadczące o wy-
najmowaniu pomieszczeń w obrębie samego warszawskiego klasztoru  Fakt 
ten korespondowałby z wyjątkowo interesującym stwierdzeniem jednego 
z badaczy zachodnioeuropejskich, który przyrównał konwenty do nowoczes-
nych hoteli z powodu częstego odstępowania pomieszczeń16  Warto zadać 

MCCXX usque ad MDCL emanatae, ed. V.M. Fontana, cz. I, Romae 1655, kol. 309–312; zob. też R. Kubi-
cki, Środowisko dominikanów kontrakty pruskiej, s. 68; tenże, Wokół klasztornego refektarza – przepisy 
i praktyka na przykładzie mendykantów z terenu państwa zakonu krzyżackiego w Prusach, [w:] Historia 
naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej 
zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Uniwersytet Gdański dla upamiętnienia 
100-lecia otwarcia Muzeum Wnętrz Mieszczańskich w domu Uphagena w dniach 3–4 listopada 2011 roku, 
red. B. Możejko przy współpracy z E. Barylewską-Szymańską, Gdańsk 2012, s. 124; zob. też wzmiankę 
o usytuowaniu pomieszczenia dla gości w konwencie dominikanów w Przemyślu: J.T. Frazik, Kościół 
i klasztor Dominikanów w Przemyślu, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”, 19 (1985), s. 166, 168; 
zob. też wzmiankę o pobycie osób świeckich oraz byłych jezuitów w konwencie dominikańskim 
w Jarosławiu: H. Borcz, Od kolegium jezuitów do konwentu dominikanów. Początki wspólnoty synów 
św. Dominika przy Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu, [w:] Bazylika Matki Boskiej Boles-
nej w Jarosławiu, s. 101, 103; odnośnie do innych zgromadzeń zakonnych zob. uwagi R. Mączyński, 
Ekonomia zakonnego budowania w realiach Rzeczypospolitej XVII i XVIII w., [w:] Klasztor w gospodarce 
średniowiecznej i nowożytnej, s. 518.

14 Zob. przykładowo M.A. Vargas, Taming a Brood of Vipers. Conflict and Change in Fourteenth-Century 
Dominican Convents, Leiden–Boston 2011, s. 157–158; por. ogólne wzmianki o przyjmowaniu gości 
w murach klasztornych: M. Heale, The Dependent Priories of Medieval English Monasteries, Wood-
bridge 2004, s. 172–173, 189, 200–202; w Durham powołano zakonnika, który miał dbać o pokoje 
dla gości, jednym z jego obowiązków było dopilnowanie, aby znajdowało się w nich wino, zob. 
szerzej M. Threlfall-Holmes, Monks and Markets. Durham Cathedral Priory 1460–1520, Oxford 2005, 
s. 21, 28–29, 66–67; por. V.G. Spear, Leadership in Medieval English Nunneries, Woodbridge 2005, s. 14, 
37, 68, 99–100, 146–147; K. Stöber, Late Medieval Monasteries and their Patrons: England and Wales, 
c. 1300–1540, Woodbridge 2007, s. 67 i n., 74–75; A. Gransden, A History of the Abbey of Bury St Edmunds 
1182–1256. Samson of Tottington to Edmund of Walpole, Woodbridge 2007, passim; E. Power, Medieval 
English Nunneries c. 1275 to 1535, Cambridge 1922, s. 59–61; zob. też B. Roest, Franciscan Literature 
of Religious Instruction before the Council of Trent, Leiden–Boston 2004, s. 168, 215.

15 B. O’Sullivan, Medieval Irish Dominican Studies, ed. H. Fenning, Portland 2009, s. 134–137; A. Tore 
Hommedal, The Medieval Dominican Friary of St. Olav in Oslo. Norway: History and Architecture, [w:] Do-
minikanie Gdańsk – Polska – Europa, s. 382–383. 

16 B. O’Sullivan, dz. cyt., s. 135–136.
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pytanie, czy w odniesieniu do konwentu warszawskiego teza ta jest słuszna? 
Przed udzieleniem odpowiedzi w pierwszej kolejności należy zasygnalizować 
zjawisko wynajmowania pomieszczeń położonych poza samym konwentem, 
następnie bliżej nieokreślonych pomieszczeń w klasztorze, pokoi, które z pew-
nym przybliżeniem można zlokalizować, a także cel należących do przeora 
i prowincjała  Zostanie także podjęta próba prześledzenia motywacji, która 
skłoniła osoby świeckie i duchowne do wynajęcia pomieszczenia w warszaw-
skim klasztorze braci kaznodziejów 

Informacje o pobycie osób spoza kręgu zakonnego w obrębie konwentu 
czerpiemy ze wzmianek w rachunkach klasztornych o wynajmowaniu stancji 
w konwencie  Należy podkreślić, że zapisując wydatki i dochody związane z wy-
najmowaniem pomieszczeń, pisarze zakonni nie zawsze precyzyjnie określali, 
czy tzw  stancja miała miejsce w jego obrębie czy w majątkach położonych 
poza klasztorem17  Pisarze, rejestrując wpływy z wynajmowania pomieszczeń, 

17 Przykładowo w VI 1660 r. oraz 26 VI 1661 r. wynajęto stancję, nie podając jednakże, gdzie się ona 
mieściła, zob. ADK, Wa 30, s. 13, 18; w II 1662 r. pobrano 120 zł zadatku za wynajęcie stancji księciu 
Czartoryskiemu [zapewne zapis odnosi się do Michała Jerzego Czartoryskiego, zob. biogram K. Piwar-
ski, Czartoryski Michał Jerzy (1621–1692), [w:] PSB, t. 4 (1938), s. 287–288], a 25 III 1662 r. otrzymano 
dalszych 100 zł za wynajęte pomieszczenia, ADK, Wa 30, s. 20. W 1689 r. kasztelan poznański [urząd 
pełnił wówczas Jan Karol Opaliński, zob. W. Dworzaczek, Opaliński Jan Karol h. Łodzia (1642–1695), 
[w:] PSB, t. 24 (1979), s. 85] wynajął stancję – najprawdopodobniej położona była w obrębie samego 
konwentu, przemawiałby za tym fakt stosunkowo wysokiej kwoty najmu wynoszącej 60 zł, ADK, Wa 82, 
s. 85 [27 III 1689 r.]; podobne wątpliwości budzi zapis najmu pomieszczeń dla marszałka nadwornego 
litewskiego [obowiązki marszałka pełnił wówczas Jan Karol Dolski, zob. K. Piwarski, Dolski Jan Karol, 
h. Kościesza (1637–1695), [w:] PSB, t. 5 (1939–1946), s. 289; Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego 
Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 
1994, nr 452, s. 78], ADK, Wa 82, s. 85 [15 IV 1689 r.], za którą zapłacił aż 1560 zł; zob. też tamże, s. 57 oraz 
ADK, Wa 82, s. 38 [7 II 1683 r.]; zob. też ADK, Wa 35, k. 124 r. [I 1740 r.]; ADK, Wa 31, s. 84 [18 V 1766 r.]; 
s. 84 [18 V 1766 r.], Koskowski skarbnik wiłkomirski [zob. szerzej wykaz skarbników wiłkomirskich peł-
niących wówczas swój urząd: Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. I: Województwo wileńskie 
XVI w., Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. Spisy Urzędnicy 
centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. Spisy XVIII wiek, oprac. H. Lulewicz, 
A. Rachuba, P.R. Romaniuk przy współpracy U. Jemialianczuka, A. Macuka, red. A. Rachuba, Warszawa 
2004, nr 3713–3724, s. 487–488] na tydzień; s. 87 [28 VII 1766 r.]; także na tydzień pomieszczenia 
wynajął ks. Putwiński, s. 87 [2 VIII 1766 r.]. Informacje o nieruchomościach, jakie posiadali warszawscy 
dominikanie znajdują się przykładowo: Rewizja gospód Starej i Nowej Warszawy z 1669 r., [w:] Rejestry 
podatkowe i taryfe nieruchomości 1510–1770. Źródła do dziejów Warszawy, t. I, wyd. A. Berdecka, J. Rut-
kowska, A. Sucheni-Grabowska, H. Szwankowska, Warszawa 1963, s. 234–235; Rewizja Nowej Warszawy 
z 1734 r., [w:] tamże, s. 283; Wymiar podatku łokciowego przedmieść Starej Warszawy z 1743 r., [w:] tamże, 
s. 339; Spis mieszkańców i nieruchomości Starej Warszawy z 1754 r. tzw. Lustracja Dawidsona, [w:] tamże, 
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czasem nie zaprzątali sobie głowy wpisywaniem, kto dokonywał tych trans-
akcji, przykładowo enigmatycznie notowali: dał szlachcic18, gdzie jednakże 
pomieszkiwał ani skąd pochodził, tego już nie odnotowywano19  I tak pisarze 
zakonni prowadzący klasztorne rachunki wspominali o wynajęciu zarówno 
poszczególnych pomieszczeń, izdebek bądź cel20, kamienic21, całych dwor-
ków22, a nawet stajni położonych w obrębie klasztoru lub dworków należących 

s. 437; Taryfa posesji Warszawy z 1770 r., [w:] tamże, s. 464; Wykaz nieruchomości miasta Warszawy z 1819 
r., [w:] Źródła do dziejów Warszawy, t. II, wyd. J. Kazimierski Warszawa 1966, s. 27, 29, 32, 199–201.

18 ADK, Wa 34; 25 VII 1729 r. W niektórych przypadkach nie zapisywano nawet informacji o tym, czy 
najemca był szlachcicem czy mieszczaninem: ADK, Wa 35, k. 25 r [23 II 1731 r.].

19 W odniesieniu do poniższych osób nie sposób stwierdzić, czy przebywały one w obrębie murów 
klasztornych czy w majątkach należących do braci kaznodziejów położonych w samym mieście; 
zob. przykładowo informacje o stancji: ADK, Wa 35, k. 114 v [26 XII 1738 r.]; k. 114 v [26 XII 1738 r.] 
kasztelanic Ustrzycki; ADK, Wa 31, s. 97 [16 II 1767 r.], Olędzki koniuszyc WKL [zapewne Stefan Olędzki, 
zob. szerzej W. Szczygielski, Z. Zielińska, Olędzki Stefan h. Rawicz (1703–1771), [w:] PSB, t. 23 (1978), 
s. 798–800]; s. 105 [12 IX 1767 r.], Przeciszewski [zapewne Stanisław Przeciszewski, zob. W. Szczygielski, 
Przeciszewski Stanisław h. Grzymała (ok. 1710–1773), [w:] PSB, t. 28 (1984–1985), s. 675–676] pobyt 
przez dwa dni; s. 105 [12 IX 1767 r.], Milwiński pobyt przez kilka dni; s. 112 [20 I 1768 r.], kasztelan 
liwski, stancja na rok zadatek 20 czerwonych zł; s. 168 [27 XII 1773 r.], starosta mielnicki [Aleksander 
Butler zob. Urzędnicy podlascy XIV–XVIII wieku, nr 1055, s. 125], pobyt przez jedną noc.

20 Zob. np. zapis mówiący o wynajęciu celi na mostowskiey ADK, Wa 35, k. 82 r.
21 Jedną z kamienic (odnotowano, że usytuowana była naprzeciwko zgromadzenia sióstr sakramentek) 

wynajął na cały rok kasztelan liwski Ignacy Cieszkowski [zob. Encyklopedyja Powszechna, t. V: C–Cul, 
Warszawa 1861, s. 657–658], ADK, Wa 48, s. 11 [2 VII 1785 r.], opłata za rok 630 zł; zob. też dalsze ad-
notacje odnośnie do wynajmu przez kasztelana liwskiego, s. 51; zob. też zapis o wynajęciu kamienicy 
nad kuźnią klasztorną ADK, Wa 48, s. 140 [17 VI 1799 r.].

22 Zob. przykładowe zapisy odnoszące się do wynajmu bliżej niesprecyzowanego dworku ADK, Wa 82, 
s. 83 [18 I 1689 r.] przez kasztelana brzeskiego Sawickiego [Dominik Kazimierz zob. A. Rachuba, Sa-
wicki Melchior (Malcher) Stanisław h. Nowina (zm. 1668), [w:] PSB, t. 35 (1994), s. 338] za 658 zł; ADK, 
Wa 34; 3 VI 1729 r.; ADK, Wa 35, k. 4 r [11 VIII 1729 r.]; k. 4 v [28 VIII 1729 r.]; stancja na trzy dni k. 20 r 
[9 X 1730 r.]; k. 21 v [23 XI 1730 r.], starosta łęczycki [Stefan Szołdrski, Urzędnicy województw łęczy-
ckiego i sieradzkiego XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Opaliński, H. Żerek-Kleszcz, red. A. Gąsiorowski, 
Kórnik 1993, nr 585, s. 93]; k. 22 r [9 XII 1730 r.]; k. 23 v [9 I 1731 r.], pobyt starosty, nie sprecyzowano 
nazwiska; k. 24 v [7 II 1731 r.], starosta żydaczowski [zapewne zapis odnosi się do Jerzego Stanisła-
wa Dzieduszyckiego, zob. biogram W. Konopczyński, Dzieduszycki Jerzy Stanisław (1670–1730), [w:] 
PSB, t. 6 (1948), s. 109]; k. 24 v [16 II 1731 r.], starosta żydaczowski; k. 30 v [21 VI 1731 r.] nieokreślony 
szlachcic; k. 32 r [29 VII 1731 r.]; k. 33 r [2 IX 1731 r.]; k. 35 v [25 X 1731 r.]; k. 36 r, kasztelanic rypiński 
[kasztelanem rypińskim był wówczas Bartłomiej Rościszewski, zob. Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy 
XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski, W. Stanek przy współudziale Z. Górskiego, R. Kabacińskiego, red. 
A. Gąsiorowski, Kórnik 1990, nr 1758, s. 207]; k. 38 r [8 I 1732 r.]; k. 40 r [9 II 1732 r.]; k. 41 r [12 III 1732 r.] 
starosta merecki [Antoni Sapieha, zob. szerzej H. Palkij, Sapieha Antoni Kazimierz h. Lis (1689–1739), 
[w:] PSB, t. 34 (1992–1993), s. 580–582], pobyt tygodniowy; ADK, Wa 31, s. 23 [22 X 1761 r.]; s. 109 



Dominikańscy dzierżawcy 223

do zakonników23, domu, z czasem dworku usytuowanego na podwórzu klasz-
tornym24, na marginesie rozważań warto zaznaczyć, że część pomieszczeń była 
zajęta przez gości raptem przez kilka dni25 

Lektura klasztornych rachunków czasem przynosi szczegółowe informacje 
o osobach, które decydowały się na wynajmowanie pomieszczeń należących 
do zakonników; pod datą 14 września 1729 r  pisarz zrelacjonował umowę 
najmu mieszkania wraz z piwnicami26  Klientami braci kaznodziejów byli 
przedstawiciele elit społecznych, magnaterii, jak i mieszczaństwa, np  w 1682 r  
wynajęto izdebkę dolną Aleksandrowi przekupniowi w kamienicy, gdzie najął 
lokal Kazimierz ślusarz27  Najczęściej pisarze odnotowywali nazwiska i funkcje 
osób wynajmujących całe dworki, i tak wśród klientów warszawskich domini-
kanów odnaleźć można Felicjana Szembeka, podkomorzego krakowskiego28, 
dworek klasztorny wynajął starosta Merecki Sapiecha [Sapieha Antoni Kazi-
mierz h  Lis29]30, to samo lokum gościło także Aleksandra Wielowieyskiego, 

[21 XI 1767 r.]; wynajęcie nieokreślonego dworku zob. tamże, zapis z dnia 16 IX 1775 r. oraz 6 IV 1776 r. 
stancja tygodniowa w dworku; dworek wynajął przeor benedyktynów w Płocku, zob. tamże, zapis 
z dnia 5 VIII 1776 r.; wynajęcie dworku zapis z dnia 27 VIII 1776 r.; tamże, zapis z 8 X 1776 r., poseł 
Oskierko z Litwy [Z. Zielińska, Oskierka Marcin Teodor h. Murdelio (ok. 1720–po 1796), [w:] PSB, t. 24 
(1979), s. 361–362]; ADK, Wa 31, zapis z 6 XI 1777 r.; tamże, zapis z 12 II 1778 r.

23 Zob. przykładowe zapisy o wynajęciu stajni: tamże, s. 159 [18 V 1773 r.] przez księdza biskupa; s. 159 
[15 VI 1773 r.], Wodzinski podstoli podlaski [podstolim podlaskim był wówczas Józef Chądzyński, zob. 
Urzędnicy podlascy XIV–XVIII wieku, nr 1312, s. 147] wynajął stajnię w klasztorze na tydzień dla sześciu 
koni; tamże, zapis z 7 XI 1776 r., wynajęcie stajni; stajnię położoną w dworku mostowskich wynajęto, 
ADK, Wa 35, k. 95 r; stajnia w dworku baczyńskich została wynajęta: ADK, Wa 35, k. 87 r. [VIII 1735 r.].

24 ADK, Wa 82, s. 61 [8 I 1680 r.], chorąży koronny 100 zł.
25 Zob. przykładowo zapis o najęciu dworku Bogdańskich przez Pana Żurawskiego podkomorzego 

płockiego [Jan Żurawski, zob. S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. XII, Warszawa 1915, s. 44] 
na 5 dni, ADK, Wa 35, k. 9 v [19 II 1730 r.].

26 Np umowa wynajęcia mieszkania na ulicy mostowskiey w sklepie, dwie piwnice, izdebka na górze 
na rok tamże, k. 4 v [14 IX 1729 r.].

27 ADK, Wa 82, s. 31 [10 V 1682 r.]. 
28 ADK, Wa 35, k 2 v [29 VI 1729 r.] [Antoni Felicjan Szembek ze Słupowa, zob. Urzędnicy województwa 

krakowskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. S. Cynarski, A. Falniowska-Gradowska, red. A. Gąsiorowski, 
Kórnik 1990, nr 245, s. 82; M. Lubczyński, Szembek Antoni Felicjan h. własnego (1671–1738), [w:] PSB, 
t. 48 (2012), s. 37–39].

29 H. Palkij, dz. cyt., s. 580–582.
30 ADK, Wa 35, k. 42 r [9 IV 1732 r.], Od Stancyi Imć Pana Starosta Merecki Sapiecha w Dworku większym 

klasztornym za niedziel cztery. Na tydzień rachując po puł czwarta czerwonego złoetgo ktory iuż dał anti-
ciaptive złotych czterdzieści die 12 martii wzięło się ad complementum czterynastu czerwonych złotych.
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wojewodę podolskiego i  starostę opoczyńskiego31, a  także kasztelanową 
Brzezińską32  Dysponujemy informacjami o  wynajmowaniu dworku bog
danowickiego33, baczyńskich34 zwanego także dworkiem wielkim35, dworku 
niegdyś należącego do Polanowskich36, dworku na podworcu klasztornym37,  

31 Jan Małachowski, podkanclerzy koronny, zob. Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI–XVIII wieku. 
Spisy, oprac. K. Chłapowski, A. Falniowska-Gradowska, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1993, nr 280, s. 53; 
ADK, Wa 35, k. 40 v [31 VIII 1732 r.]; k. 52 v [17 X 1732 r.]; k. 54 v [21 XI 1732 r.]; k. 56 v [26 I 1733 r.].

32 Tamże, k. 73 r [II 1734 r.].
33 ADK, Wa 34, 2 V 1729 [stancya kasztelana gnieźnieńskiego – był nim wówczas Stefan Garczyński, 

zob. W. Konopczyński, Garczyński Stefan zm. 1756, [w:] PSB, t, 7 (1948–1958), s. 276]; zob. też szcze-
gółowo rozpisane dochody z wynajmu pomieszczeń w dworze: ADK, Wa 35, k. 11 r [12 IV 1730 r.]; 
tamże, k. 18 v [21 IX 1730 r.]; k. 19 r [29 IX 1730 r.]; k. 36 v [27 XI 1731 r.]; k. 37 v [3 I 1732 r.]; 
k. 40 v [28 II 1732 r.]; k. 82 r; k. 84 r [V 1735 r.]. Imć Pan Walewski, marszałek konfederacki sieradzki 
[Jan Antoni Walewski – zob. też T. Ciesielski, Potencjał militarny Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
w okresie polskiej wojny sukcesyjnej 1733–1735. Wybrane aspekty, „Klio. Czasopismo poświęcone 
dziejom Polski i powszechnym”, 25 (2013), nr 2, s. 104; w 1735 r. był chorążym mniejszym piotrkow-
skim, zob. Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego, nr 718, s. 109]; k. 87 v [25 IX 1735 r.]; 
k. 87 v [30 IX 1735 r.]; k. 89 v [13 XI 1735 r.]; k. 89 v [20 XI 1735 r.]; k. 90 r [XII 1735 r.]; k. 95 r [IV 1736 r.]; 
k. 97 v [26 VII 1736 r.]; k. 98 r [VIII 1736 r.], kasztelan poznański [Maciej Koźmiński, zob. S. Uruski, Ro-
dzina. Herbarz szlachty polskiej, t. VII, Warszawa 1910, s. 387] na czas seymu pacificationis; ADK, Wa 31,  
s. 156–158.

34 ADK, Wa 35, k. 67 v [28 IX 1733 r.], wojewoda witebski [zob. A. Link-Lenczowski, Ogiński Marcjan Michał 
h. własnego (1672–1750), [w:] PSB, t. 23 (1978), s. 622]; k. 69 r [X 1733 r.]; k. 72 v; k. 101 r [XI 1736 r.]; 
zob. szerzej rozpisane czynsze np. ze stycznia 1740 r., tamże, k. 123 r., z adnotacją na gorze w iedney 
Izbie z komorą mieszka pachołek krolewski trzeba go pozbyć.

35 ADK, Wa 35, k. 82 r [II 1735 r.] opat wąchocki [w 1734 r. został nim Wojciech Stanisław Leski, zob. 
szerzej W. Müller, Leski Wojciech Stanisław h. własnego (1702–1758), [w:] PSB, t. 17 (1972), s. 92], pobyt 
od wtorku wielkiego przez dwie niedziele; k. 84 r [V 1735 r.]; k. 94 v [IV 1736 r.]; k. 95 r [IV 1736 r.]; 
k. 96 r [VI 1736 r.] wojewoda lubelski, starosta jasielski [Adam Tarło, starosta jasielski zob. Urzędnicy 
województwa lubelskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. W. Kłaczewski, W. Urban, red. A. Gąsiorowski, 
Kórnik 1991, nr 387, s. 59]; k. 119 r [VII 1739 r.], starosta za półtora dnia; k. 126 v [VII 1740 r.]; k. 129 v 
[18 XI 1740 r.]; ADK, Wa 31, s. 33 [17 IX 1762 r.], Rostkowski starosta i poseł wiski [odnośnie do postaci 
Adama Rostkowskiego zob. S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. III, Warszawa 1906, s. 38; 
E. Burda, Rostkowski Adam Stanisław h. Dąbrowa, zm. 1769, [w:] PSB, t. 32 (1989–1991), s. 161–163], 
zob. dalsze zapisy wspomnianego starosty ADK, Wa 31, s. 34 [1 XI 1762 r.].

36 ADK, Wa 35, k. 5 r [16 IX 1729 r.]; k. 5 v [7 X 1729 r.]; k. 9 v [11 II 1730 r.].
37 ADK, Wa 31, s. 30 [11 VII 1762 r.] pobyt administratorów skarbowych, przez dni 13 zapłacili 230 zł; tamże, 

s. 101 [31 V 1767 r.], Dziewanowski, kasztelan chełmiński [Józef Dziewanowski zob. Urzędnicy Prus 
Królewskich XV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski, red. A. Gąsiorowski, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1990, nr 72, s. 57] za tygodniowy pobyt 167 zł; s. 110 [14 XII 1767 r.]; s. 123 [7 III 1769 r.], Horodyński 
pobyt przez 2 niedziele zapłacił 36 czerwonych złotych; s. 135 [28 IV 1770 r.], wynajęcie na cały rok; 
s. 154 [5 VI 1772 r.].
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nieruchomości położonych na przeciwko klasztoru38  I tak z lokali należących 
do dominikanów korzystali zarówno Radziwiłłowie39, jak i osoby należące 
do orszaków możnych ówczesnego świata, np  cele położone przy zegarze 
wraz ze stajnią wynajął niejaki Wrzesiński na potrzeby dworzan wojewody 
płockiego  Zachowanie tej ostatniej klienteli nie było zbyt poprawne, gdyż 
dalsze rachunki notują wydatki na odbudowę stajni przez nich spustoszonej40  
Warto także nadmienić, że w murach konwentu braci kaznodziejów noclegu 
poszukiwali także oficerowie, np  w 1780 r  w celi na górze zamieszkał pułkow-
nik Wiewiorowski41, w 1798 r  bliżej nieokreślone pomieszczenia wynajmował 
inny wojskowy, co ciekawe wraz z małżonką (w tym przypadku można założyć, 
że nie mieszkali oni w samym konwencie)42 

Gdy zapisy odnosiły się do odpłatnego korzystania z cel czy pokoi znajdują-
cych się w budynku konwentu warszawskiego znaczna ich część została przez 
pisarza zakonnego enigmatycznie określona mianem stancji w klasztorze43  
Pod tym określeniem mógł skrywać się zarówno pobyt trwający zaledwie  

38 ADK, Wa 35, k. 10 r [18 III 1730 r.].
39 Np. w lipcu 1735 r. na potrzeby księcia Radziwiłła wynajęto stajnię i aż trzy cele położone w pobliżu 

małego dormitarzyku, tamże, k. 86 r.
40 ADK, Wa 31, s. 14 [17 IV 1760 r.]; zob. dalsze zapisy odnoszące się do wynajęcia tych pomieszczeń 

tamże, s. 16 [30 IV 1760 r.], poniżej znajduje się adnotacja o otrzymaniu pieniędzy za odbudo-
wę stajni spustoszoney; dalsze informacje o pobycie dworzan wojewody zob. tamże, s. 20 [13 VIII  
1761 r.].

41 Tamże [30 X 1780 r.], pułkownik Wiewiorowski [Tomasz Wiewiorowski, zob. Teki Dworzaczka, nr 8162, 
zapis odnoszący się do roku 1787, http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?section=2&single=1&fil
eno=1&page=2486 (12.01.2017 r.)].

42 ADK, Wa 48 [15 II 1798], kwatera dla żołnierza wraz z żoną; [IV 1798 r.]; [21 VII 1798 r.] kwatera w ka-
mienicy przed sakramentkami; [XII 1798]; s. 139 [25 V 1799 r.].

43 Stolnik sanocki [był Józef Rosnowski, zob. E. Burda, Rosnowski Józef h. Ogończyk (zm. 1749), [w:] 
PSB, t. 32 (1989–1991), s. 113] stancja w klasztorze, ADK, Wa 35, k. 52 v [16 X 1732 r.]; k. 97 v [19 VII 
1736 r.], chorąży ruski; k. 114 r [XI 1738 r.], biskup kijowski [Samuel de Ossa Ożga zob. K. Dola, Ka-
talog arcybiskupów i biskupów rezydencjalnych metropolii i diecezji polskich obrządku rzymskokato-
lickiego do czasów współczesnych, [w:] Historia Kościoła w Polsce, red. B. Kumor, Z. Obertyński, t. II: 
1764–1945, cz. 2: 1918–1945, Poznań–Warszawa 1979, s. 271]; k. 116 r [II 1738 r.]; k. 112 v [19 VII 
1738 r.] kapitan Perbant [zapewne Otto Wilhelm v. Perbandt, kapitan piechoty syn Wilhelma 
v. Perbandy, zob. http://www.glospasleka.pl/index.php?id=news&idd=16445 (13.01.2017 r.)]; ADK, 
Wa 31, s. 8 [29 X 1760 r.], starosta bocheński Slawski [zapewne należy identyfikować z Bogusła-
wem Slaskim, który starostwo bocheńskie z cesji rodziców objął w 1765 r., zob. szerzej E. Danowska, 
Slaski (Ślaski, Ślawski) Bogusław h. Grzymała (zm. 1794), [w:] PSB, t. 38 (1997–1998), s. 549]; s. 16  
[25 V 1760].



226  Bracia z ulicy Freta

1 dzień44, 2 dni45, 3 dni46 czy 4 dni47, jak również gościna, którą liczono w ty-
godniach48, a nawet w kwartałach49  Sporadycznie odnaleźć można informacje 
o dłuższych pobytach trwających np  pół roku, jak miało to miejsce w roku 
1791, przez Grzybowskiego posła i podstolego liwskiego50  Co warte jest pod-
kreślenia przy niektórych zapisach o stancji klasztornej pisarze odnotowali 
oprócz terminu trwania najmu, np  pół roku zaczęte a die 10 maii, konczące się 
die 10 novembris kwotę, jaką należało uiścić, a także kurs monety: czerwonych 
złotych ktore pro currenti faciunt, oprócz noclegu można było otrzymać także 
wikt z kuchni klasztornej51 

Część najemców, pragnąc skorzystać z  większych, bardziej przestron-
nych pomieszczeń, decydowała się na wynajęcie celi przeora, subprzeora lub 

44 Pobyt księdza Wacława Dobrzeleskiego, proboszcza norbertanek płockich: 1 dzień za 12 zł, ADK, 
Wa 48, s. 206 [14 V 1802 r.].

45 ADK, Wa 31, s. 167 [28 XI 1773 r.].
46 Podstoli liwski Józef Grzyboski [o postaci Józefa Grzybowskiego zob. A. Boniecki, Herbarz polski, t. VII, 

Warszawa 1904, s. 171] za pobyt przez 3 dni zapłacił 36 zł, ADK, Wa 48, s. 214 [6 VIII 1802 r.].
47 ADK, Wa 31, wpis z 1 VIII 1775 r., zapłacił 1 czerwony złoty; tamże, 8 X 1776 r.
48 Tamże, wpis z 21 VI 1775 r.; zob. też opłaty za tygodniowy pobyt, który skończyć się miał 9 XII ADK, 

Wa 35, k. 36 v [6 XII 1713 r.], k. 36 v [15 XII 1713 r.]; tygodniowy pobyt podstolego bielskiego ADK, 
Wa 48, s. 299 [1 VII 1807 r.]; za kolejny pobyt w styczniu przez 8 dni zapłacił 12 zł, s. 308 [30 I 1808 r.]; 
kolejny pobyt w czerwcu, s. 326 [14 VI 1809 r.] przez 4 dni za 6 zł; dwutygodniowy pobyt genera-
łowicza Ludwika Podhorodyńskiego [zob. biogram autorstwa W. Szczygielskiego, Podhorodeński 
(Bożydar Podhorodeński) Józef Ludwik Władysław h. Korczak, [w:] PSB, t. 27 (1983), s. 99–101], ADK, 
Wa 48, s. 162, [VI 1800 r.]; dwutygodniowy pobyt księdza proboszcza Laticzewskiego, ADK, Wa 35, 
k. 130 v [5 XII 1740 r.]; dwutygodniowy pobyt kasztelana sochaczewskiego Lasockiego [urząd kasz-
telana, a także posła na sejmy sprawował Adam Lasocki h. Dołęga, który zm. w 1796 r., zob. szerzej 
biogram R. Chojecki, Lasocki Adam h. Dołęga (zm. 1796), [w:] PSB, t. 16 (1971), s. 535 i n.], który wynajął 
także na czas gościny stajnię w klasztorze, pobyt trwał 2 tygodnie, ADK, Wa 48, s. 233 [26 VI 1803 r.]; 
ADK, Wa 35, k. 129 v [10 XI 1740 r.] wynajęcie od 10 XI aż do Bożego Narodzenia przez dworzanina 
starosty piotrkowskiego [starostą był wówczas Józef Ludwik Poniński, zob. Urzędnicy województw 
łęczyckiego i sieradzkiego, nr 812, s. 120] celi wraz ze stajnią; 5 tygodni w konwencie przebywał pro-
kurator prowincji litewskiej, ADK, Wa 31, zapis z 31 X 1791 r.

49 Pobyt od Wielkanocy do św. Jana, por. ADK, Wa 48, s. 206 [10 V 1802 r.], Józef Młodzianowski, zob. 
też s. 215; s. 206 [17 V 1802 r.], Jan Bartuszyński za 18 zł, zob. też s. 216; od Bożego Narodzenia aż do 
Wielkanocy, s. 326 [14 VI 1809 r.].

50 ADK, Wa 31, zapis z 23 VIII 1791 r., pobyt przez pół roku od 1 VI do 1 XII; zob. też zapis z 31 XII 1791 r., 
podstoli Grzybowski wynajął także stajnię [o postaci Józefa Grzybowskiego zob. A. Boniecki, Herbarz 
polski, t. VII, Warszawa 1904, s. 171].

51 Zob. przykładowo zapisy odnoszące się do stancji Pana Rossa, rajcy miasta starej Warszawy, ADK, Wa 35, 
k. 61 v [17 V 1733 r.]; 10 XI tegoż roku Ross przedłużył najem na kolejne pół roku aż do 10 V 1734, zob. 
tamże, k. 70 r [10 XI 1733 r.].
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prowincjała  Z przywileju zażywania noclegu w lepszych celach korzystały za-
równo osoby duchowne52, jak i świeckie53, a także urzędnicy miejscy, np  radni 
Krakowa, którzy wynajęli w 1735 r  celę prowincjała54  Wynajęcie celi przeora 
określano także mianem stancji na prioracie55. Pomieszczenia te udostępniano 

52 W marcu 1733 r. zadatek wynoszący 70 zł na poczet wynajęcia celi prowincjała wpłacił biskup chełmski 
[obowiązki ordynariusza diecezji chełmskiej pełnił Jan Feliks Szaniawski, zob. K. Dola, Katalog arcybi-
skupów i biskupów, s. 258], ADK, Wa 35, k. 59 r.; w 1736 r. cele prowincjała położoną pod nowicjatem 
wynajął na 5 dni ks. Józef Eustachy Szembek [K. Dola, Katalog arcybiskupów i biskupów, s. 258] nomi-
nat chełmski ADK, Wa 35, k. 95 r [IV 1736 r.]. Celę supprzeora wynajął ks. Minocki, rektor poznański 
[Franciszek Minocki, rektor akademii Lubrańskiego w Poznaniu, urząd sprawował do 30 IX 1780 r., 
zob. S. Salmonowicz, Minocki Franciszek Józef (1731–1784), [w:] PSB, t. 21 (1976), s. 309], ADK, Wa 31, 
s. 159 [23 V 1773].

53 Celę przeora wynajął Kozmiński kasztelan poznański [Maciej Koźmiński zob. S. Uruski, Rodzina. Herbarz 
szlachty polskiej, t. VII, Warszawa 1910, s. 387], ADK, Wa 35, k. 67 v [24 IX 1733 r.]; celę prowincjała 
wraz z dworem polanowskich wynajął Rzewuski łowczy łukowski [Stanisław Rzewuski z Bejdów zob. 
Urzędnicy województwa lubelskiego XVI–XVIII wieku, nr 473, s. 68], ADK, Wa 35, k. 86 v [7 IX 1735 r.]; 
celę prowincjała wynajął Szczyt cześnik WKL ADK, Wa 35, k. 97 v [19 VII 1736 r.], stancya w celi pro-
wincialskiey 19 iulius 1736 Z celi O Doktora Wrzeszcza cz fl 2 od IM Pana Szczyta Czesnika WXLitewskiego 
[Józef Niemirowicz Szczytt, starosta jaśwojński zob. Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, nr 91, s. 36]; kasztelan połaniecki [Stanisław Kochanowski zob. Urzędnicy województwa 
sandomierskiego, nr 409, s. 66] na tydzień wynajął celę prowincjała ADK, Wa 35, k. 97 v [24 VII 1736 r.] 
za 4 czerwone złote.

54 Tamże, k. 89 r [X 1735 r.].
55 ADK, Wa 31, s. 155 [30 VII 1772 r.], Bniński kasztelan gdański [zob. Konstanty Bniński w tym okresie 

byl kasztelanem chełmińskim Urzędnicy Prus Królewskich XV–XVIII wieku, nr 73, s. 57, nr 407, s. 88; 
kasztelanem gdańskim był wówczas Jan Michał Grabowski, por. tamże, nr 444, s. 92] wynajął stancję 
wraz ze stajnią; s. 156 [26 XI 1772 r.], ks. Siedlecki, opat owrucki, wynajął na 4 miesiące za 240 zł; 
zob. też dalsze zapisy odnoszące się do opata owruckiego, s. 158 [2 V 1773 r.], za miesięczny pobyt 
zapłacił 54 zł; zob. też s. 159 [18 V 1773 r.], za miesięczny pobyt w celi o. Tomasza Uzdowskiego 
[Tomasz Uzdowski wzmiankowany jest jako student w studium generalnym warszawskim w latach 
1736–1745, zob. ADK, Wa 4, s. 49, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 68, 71; następnie pełnił obowiązki wykładowcy 
filozofii (1747 r.), był lektorem teologii (1748 r.), w 1756 r. wchodził w skład moderatorium studium 
jako magister studentium, w 1759 r. wzmiankowany jest jako bakałarz, a w 1760 r. stał na czele stu-
dium jako regens, urząd ten sprawował do 1762 r., por. tamże, s. 72, 74, 92, 94, 96, 98, 102; zob. też 
Catalogus, s. 707] także zapłacił 54 zł; s. 166 [6 XI 1773 r.] [Ignacy Strawiński zob. Urzędnicy centralni 
i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, red. 
A. Gąsiorowski, Kórnik 1994, nr 1197, s. 154], wynajęte pomieszczenia ze stajnią, zob. też dalsze 
zapisy odnoszące się do wynajęcia pomieszczeń przezeń, s. 167 [21 XI 1773 r.]; ADK, Wa 31, s. 173 
[17 III 1774 r.].
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zarówno na dłuższy okres np  1, 2 bądź 3 miesiące56, 2 lub 3 tygodnie57, ale 
także np  na 3 dni58  Spośród lokali oferujących wyższy standard od zwyczaj-
nych cel zakonnych oprócz wyżej wzmiankowanych pomieszczeń należących 
do władz konwentu należy odnotować tzw  cele nowe59, które znajdowały się 
pod dzwonkami60  Rozróżniano ponadto tzw  cele średnie61, wielkie62 

Prowadzący księgi rachunkowe zakonnicy czasem nadmieniali, jakie po-
mieszczenia zostały wynajęte bądź kto w nich wcześniej zamieszkiwał, dzięki 
czemu okazuje się, że odstępowano cele, które pierwotnie przeznaczone były dla 
biskupów63  Warunki lokalowe były tutaj zapewne znacznie lepsze, albowiem  

56 ADK, Wa 31, s. 105 [4 IX 1767 r.] Brzeziński koniuszy inflancki [Józef Jan Brzeziński zob. Urzędnicy inf-
lanccy XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski, A. Rachuba, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1994, nr 1262, 
s. 128] za 3 miesiące z okładem zapłacił 169 zł; s. 105 [4 IX 1767 r.] Ryk sędzia inflancki [Dionizy Ryk 
(von Ryck) sędzia ziemski zob. Urzędnicy inflanccy XVI–XVIII wieku. Spisy, nr 1613, s. 155] za dwa mie-
siące; ADK, Wa 31, s. 98 [18 IV 1767 r.], Brzeczinski podkomorzy inflancki [zapewne tożsamy z Józefem 
Janem Brzezińskim koniuszym inflanckim, urząd podkomorzego sprawował wówczas Jan Tadeusz 
Zyberk, zob. Urzędnicy inflanccy XVI–XVIII wieku. Spisy, nr 1527, s. 147], pobyt od 18 IV do 3 VI zapłacił 
540 zł; ADK, Wa 31, wpis z 19 X 1777 r., starosta wynajął pomieszczenia na 3 miesiące.

57 Tamże, s. 112 [28 I 1768 r.], Józefowicz starosta orszański [zob. Jan Józefowicz-Hlebicki h. Leliwa 
S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. VI, Warszawa 1909, s. 106], zob. też s. 112 [25 II 1768 r.], 
za 5 dni; miecznik drohicki Ciecierski [Jakub Ciecierski zob. Urzędnicy podlascy XIV–XVIII wieku. Spisy, 
oprac. E. Dubas-Urwanowicz, W. Jarmolik, M. Kulecki, J. Urwanowicz, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1994, 
nr 427, s. 74] celę z pryoratu wynajął na 3 tygodnie, ADK, Wa 31, s. 81 [1 IV 1766 r.] za kwotę łączną 126 zł.

58 Tamże, s. 146 [11 X 1771 r.] Olędzki podstoli wołkowski [o genealogii rodu Olędzkich piastujących 
urzędy w powiecie wołkowyskim zob. A. Link-Lenczowski, Olędzki Jerzy h. Rawicz (XVII/XVIII w.), [w:] 
PSB, t. 23 (1978), s. 794]; Tamże, zapis z 30 IV 1778 r. o wynajęciu pomieszczeń na kilka dni podczas 
rekolekcji.

59 ADK, Wa 35, k. 115 r. [XII 1738 r.] biskup kijowski [Samuel de Ossa Ożga, K. Dola, Katalog arcybiskupów 
i biskupów, s. 271].

60 ADK, Wa 35, k. 116 r. [I 1739 r.]; k. 128 r. [X 1740 r.]; ADK, Wa 31, zapis z 10 X 1780 r., miecznik raciąski 
Jezewski [zapewne synowie Józefa Jeżewskiego wielokrotnego posła z województwa płockiego zob. 
J. Michalski, Jeżewski Józef h. Jastrzębiec (zm. 1756), [w:] PSB, t. 11 (1964–1965), s. 224; zob. też S. Uruski, 
Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. VI, Warszawa 1909, s. 73 i n.] wynajął pomieszczenia na 9 dni; ADK, 
Wa 31, zapis z 28 X 1780 r., Rostocki proboszcz bazyliański wynajął celę wraz ze stajnią i kuchnią, zob. też 
zapis z 15 XII 1780 r., prowincjał bazyliański Rostocki wypłacił pozostałą kwotę [zob. szerzej biogram A. Wi-
niarz, Rostocki Tadeusz, w zakonie Teodozy, h. Juńczyk (1725–1805), [w:] PSB, t. 32 (1989–1991), s. 171–173].

61 ADK, Wa 35, k. 128 r [X 1740 r.]; k. 128 v [27 XI 1740 r.], problem z egzekwowaniem wypłaty, odnoto-
wano: z wielką biedą odebrał O Prokurator. 

62 Tamże, k. 129 v [14 XI 1740 r.] pisarz; Cele wielkie przy oknie i stajni wielkiej.
63 ADK, Wa 31, s. 16 [28 IV 1760 r.] kasztelan połocki [urząd sprawował wówczas Adam Brzostowski, zob. 

W. Konopczyński, Brzostowski Adam h. Strzemię (1722–1790), [w:] PSB, t. 3 (1937), s. 46]; s. 66 [3 I 1765 r.], 
podczaszy brzeski Czyza [Paweł z Woronny Czyż zob. K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. III, Lipsk 1839, s. 277].
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na wspomnianą celę składało się kilka pomieszczeń położonych na dole kon-
wentu64  Najczęściej wynajmowano je na okres kilku tygodni lub miesięcy65  
Oferowano także możliwość noclegu w celi dziekańskiej66  Pod określeniem cela 
kaznodziejska zapewne kryło się lokum należące do kaznodziei generalnego  
Została ona wynajęta przez Jakuba Niegowieckiego, profesora uniwersyte-
tu w Krakowie67, gdzie spędził dwa miesiące68  Spotykamy także informację 
o wynajęciu trzech cel księżych69  Zapewne gorszy standard zapewniały cele  
studenckie70 

Co warte jest podkreślenia, zakonnicy w konwencie warszawskim oferowali 
noclegi nie tylko w tak luksusowych warunkach, można było wynająć znacznie 
mniejsze pomieszczenia  Lista miejsc noclegowych jest imponująca, pośród 

„oferty noclegowej” odnaleźć można zarówno enigmatyczne określenia np  
stancja dolna w konwencie71, jak i próbę precyzyjnej lokalizacji celi, a nawet 
określenia warunków lokalowych – np  cele gorsze bez pieców72  I tak zakon-
nicy wynajmowali cele zlokalizowane w pobliżu refektarza: za nim73, położone 

64 ADK, Wa 31, s. 34 [1 XI 1762 r.], hrabia Tarnawski za 6 niedziel 709 zł i 10 gr.
65 Tamże, s. 68 [20 III 1765 r.], Łopacki, kasztelanic zakroczymski [urząd kasztelana zakroczymskiego 

sprawował Franciszek Andrzej Łopacki, zm. w 1748 r., jego syn Jan Ludwik był rotmistrzem przasny-
skim, posłem ciechanowskim, zob. S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. IX, Warszawa 1912, 
s. 362], za jeden tydzień 14 czerwonych złotych, zob. też s. 68 [31 III 1765 r.] za kolejny tydzień najmu 
pokojów biskupich; s. 86 [2 VII 1766 r.] chorąży Kolumna Walewski [zapewne Aleksander Walewski 
z Walewic h. Pierzchała] wynajął na wrzesień–listopad trzy cele biskupie wraz z celami przy schodach, 
stajnią, kuchnią, 2 lipca wpłacił zadatek.

66 ADK, Wa 31, s. 34 [X 1762 r.] Mirski wypłacił wedle kontraktu 300 zł.
67 Zob. szerzej biogram W. Baczkowska, Niegowiecki (Niegowicki, Niegowiedzki) Jakub Franciszek (1719–

1783), [w:] PSB, t. 22 (1977), s. 767–769.
68 ADK, Wa 31, zapis z 9 IV 1781 r., łącznie zapłacił 10 160 zł.
69 ADK, Wa 35, k. 89 v [14 XI 1735 r.].
70 ADK, Wa 31, s. 16 [3 V 1760 r.], wynajęcie pomieszczeń na tydzień; s. 33 [29 IX 1762 r.] surogator 

bracławski [zastępca starosty grodzkiego]; s. 34 [X 1762 r.] pięć dni pobytu w celach studenckich 
łącznie 76 zł; s. 98 [9 III 1767 r.] Kociałkowski, chorążyc wiłkomierski [Ignacy z Indrana (Zyndram) 
Kościałkowski zob. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. I, nr 2997, s. 409] wynajął trzy 
cele studenckie od 26 II do 1 IX za 350 zł; s. 104 [21 VII 1767 r.], pobyt w trzech celach studenckich 
przez sześć dni za 18 zł; s. 146 [4 X 1771 r.], Ciecierski podstoli drohicki [Jakub Ciecierski zob. Urzędnicy 
podlascy XIV–XVIII wieku, nr 549, s. 84] za tygodniowy pobyt w celach studenckich naprzeciw schodów 
wypłacił 2 czerwone złote.

71 ADK, Wa 82, s. 86 [23 II 1689 r.].
72 ADK, Wa 35, k. 114 r [XI 1738 r.].
73 Tamże, k. 74 v [15 V 1734 r.], wprowadził się circa Festum annuntiationis BMV.
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przed tym pomieszczeniem74 oraz przeciwko75, jak również nad kapitularzem76 
oraz te położone przed nim77  W rachunkach widnieją także zapisy o stancji 
położonej przed schodami78, na dole pod schodami79, nad piwnicą80, przy piw
nicy81, w pobliżu zegara82  Pokoje zlokalizowane w pobliżu części konwentu 
przeznaczonego na nowicjat także były przedmiotem najmu83  Wynajmowano 

74 Tamże, k. 129 v [14 XI 1740 r.].
75 ADK, Wa 31, s. 33 [29 IX 1762 r.], poseł halicki wypłacił jedynie część zakontraktowanej sumy, o czym 

informuje kolejny zapis, reszta kwoty po zerwanym sejmie przepadła.
76 ADK, Wa 35, k. 128 r. [X 1740 r.], poseł sandomierski Małachowski [zob. Urzędnicy województwa san-

domierskiego, s. 196]; ADK, Wa 31, [24 VI 1774 r.] [b.p.], pomieszczenie na trzy dni wynajął królewski 
szambelan; tamże, zapis z 27 VIII 1776 r., pułkownik Przeciszewski [zob. szerzej informacje o przed-
stawicielach rodu Przeciszewskich służących w armii, S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. III, 
Warszawa 1906, s. 195; tamże, t. XV, s. 6] wynajął celę na miesiąc za 12 czerwonych złotych, zapłacił 
zadatku 6 czerwonych złotych, zob. dalszy wpis odnoszący się do wynajęcia za niedziel 4 pomieszczeń 
przez pułkownika, tamże, zapis z 7 XI 1776 r.

77 ADK, Wa 31, s. 123 [7 III 1769 r.], za kilka dni; s. 124 [9 V 1769 r.].
78 Wynajął ją np. ks. Wawrzecki, kanonik wileński i płocki [zob. Stan kościoła hoduciskiego i plebanii jego 

na rozkaz jaśnie oświeconego książęcia JM. Ignacego Jakóba Massalskiego biskupa wileńskiego czasu 
generalnej dziekańskiej wizyty opisany w roku tysiąc siedmsett ośmdziesiąt trzecim, [w:] Visitatio decantus 
Braslaviensis iuss et voluntate Ignatii Jacobi Massalski episcopi Vilnensis A.D. 1782–1783 peracta, ed. R. Fir-
kovičius, Vilnae 2008 (Fontes Historiae Lituaniae, t. VII), s. 64–65] ADK, Wa 31, s. 105 [14 IX 1767 r.], pobyt 
przez kilka niedziel, opłata za wynajęcie pomieszczenia 126 zł; zob. tamże, s. 113 [9 III 1768 r.], Prazmowski, 
starosta mszczonowski [zapewne Franciszek Prażmowski, zob. S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty pol-
skiej, t. XIV, Warszawa 1917, s. 329; zob. też biogram H. Dymnicka-Wołoszyńska, Prażmowski Franciszek 
h. Belina (1734–1813), [w:] PSB, t. 28 (1984–1985), s. 379–380] za 10 dni zapłacił 1 czerwony złoty; zob. 
też kolejny zapis za wynajęcie celi pod dzwonkami przez wspomnianego starostę, s. 113 [1 IV 1768 r.].

79 ADK, Wa 31, s. 168 [4 XII 1773 r.]; s. 172 [19 I 1774 r.].
80 Tamże, s. 173 [28 III 1774 r.], wynajęta przez cystersów zapłacili 2 czerwone złote; s. 173 [9 IV 1774 r.], 

poseł sandomierski wynajął pomieszczenia na miesiąc, zapłacił 4 czerwone złote; zob. też dalsze 
regulacje odnośnie do wynajętych pomieszczeń przez posła Rosnowskiego, s. 175 [7 VI 1774 r.]; 
stancję w konwencie nad piwnicą wynajęli na pułtorey niedzieli księża z kujawskiego, por. tamże, zapis 
z dnia 16 IX 1775 r.; zapis z dnia 3 X 1780 r., książę Woroniecki [Antoni Piotr Woroniecki, zob. S. Uruski, 
Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. II, Warszawa 1905, s. 324, https://www.geni.com/people/Antoni-

-Woroniecki-h-Korybut-ksi%C4%85%C5%BC%C4%99/6000000009456772706 (dostęp 16.01.2017 r.)]; 
tamże, zapis z 6 VIII 1781 r., ks. Minocki rektor akademii poznańskiej wynajął pomieszczenia na tydzień.

81 ADK, Wa 31, wpis z 28 VIII 1776 r., tygodniowy pobyt.
82 Tamże, s. 52 [7 V 1764 r.], pisarz dekretowy WKL dla podstarościego mozyrskiego według kontraktu 

za czerw 40 wzięło się czerwonych zł in specie 15 a monety 25 każdy czerwony złoty rachuiąc po tynf 
17 facit fl 861. 

83 Stancja pod nowicjatem: tamże, s. 14 [17 IV 1760 r.] Ludwik Orzeszko stolnik i poseł piński [zob. Vo-
lumina Legum, Petersburg 1860, t. 7, s. 68]; za tydzień wynajmu zobowiązał się płacić „zł 10” [za-
pewne czerwone złote], zob. dalsze zapisy odnoszące się do tego najmu tamże, s. 16; zob. też 
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także celę znajdującą się nad lokutarzem (rozmównicą) nowicjackim84  Dość 
lakoniczne określenie cele dolne85 bądź cele górne86 uniemożliwiają ich dokład-
niejszą lokalizację  Określając lokalizację, pisarze sporadycznie zapisywali, kto 
w warszawskim konwencie znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie, np  cela 
położona przy O. Syndyku na dole87  Doprecyzowując położenie wynajętych 
lokali, podawano również informacje, jakie pomieszczenia w konwencie znaj-
dowały się w bezpośrednim sąsiedztwie, np  stancja przed kuchnią88, stancja 
przy forcie89  Co warte zaznaczenia, ojcowie odstępowali nawet pomieszcze-
nia, których pierwotne przeznaczenie dalece odbiegało od przyszłych pokoi 

wynajem pomieszczenia pod nowicjatem przez starostę pitwińskiego Chrapowickiego [Mikołaj 
Chrapowicki starosta pilwiski zob. W. Konopczyński, Chrapowicki Mikołaj Sabba (zm 1760), [w:] PSB, 
t. 3 (1937), s. 439], (kontrakt uczyniony został 15 IX 1760 r., a zapłatę wniesiono 15 IX 1760 r.), ADK,  
Wa 31, s. 9. 

84 ADK, Wa 31, s. 90 [7 IX 1766 r.], Woroniecki podkomorzy [w 1766 r. podkomorzym był Kazimierz 
Poniatowski zob. Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski, 
S. Ciara, Ł. Kądziela, T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 
1992, s. 118] JKMości wynajął cele pod lokutarzem, 3 cele przy celi dziekańskiej, stajnie i kuchnię za co 
zapłacił 586 zł; zob. też s. 91 [11 X 1766 r.]; zob. też informacje o wynajęciu celi nad rozmównicą: 
ADK, Wa 31, s. 33 [17 IX 1762 r.], Skarbek starosta słotwiński poseł halicki zapł 506 zł; zob. też tamże,  
s. 34.

85 Tamże, s. 81 [1 IV 1766 r.], za 9 dni zapłacono 46 zł.
86 Tamże, s. 104 [21 VII 1767 r.], Grabowski kasztelanic gdański [zapewne syn Jana Michała Grabowskiego, 

kasztelana gdańskiego w latach 1746–1766, zob. Urzędnicy Prus Królewskich XV–XVIII wieku. Spisy, 
oprac. K. Mikulski, red. A. Gąsiorowski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, nr 444, s. 92] za „pułtrzeciey 
niedzieli” za cele górne naprzeciwko schodów w konwencie.

87 ADK, Wa 31, s. 77 [30 XII 1765 r.], wynajęta przez dwóch patronów Litewskich.
88 Tamże, s. 77 [30 XII 1765 r.], kasztelanic łęcki Kwilecki [zob. wykaz osób wybranych do Rady Nieusta-

jącej z prowincji wielkopolskiej Kwilecki, kasztelanic lędzki, Prawa konstytucye y przywileje Królestwa 
Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiegoy wszystkich prowincyi nalezących: na walnych seymach 
koronnych od Seymu Wislickiego roku panskiego 1347 az do ostatniego seymu uchwalone, Warszawa 
1782, s. 945; zob. też W. Szczygielski, Kwilecki Franciszek Antoni h. Śreniawa (1725–1794), [w:] PSB, t. 16 
(1971), s. 381–383] za 5 niedziel pobytu w stancji przed kuchnią, bez koni; stancja przed kuchnią wraz 
z stajnią na 4 konie wynajęta przez Matuszewicza, por. tamże, s. 77 [30 XII 1765 r.]; zob. też tamże, s. 77 
[30 XII 1765 r.]; zob. też tamże, s. 78 [30 XII 1765 r.]; tamże, zapis z 14 VIII 1781 r. wynajął bp Sosnowski 
sufragan [Leon Franciszek Sosnowski imię zakonne Konstanty], zob. szerzej Z. Zielińska, Sosnowski 
Józef Sylwester h. Nałęcz (zm. 1783), [w:] PSB, t. 40 (2000–2001), s. 564]; zob. też zapis z 30 XI 1781 r. 
kasztelana radomskiego [Michał Świdziński zob. Urzędnicy województwa sandomierskiego, s. 72] 
odnoszący sie do wynajmu tych pomieszczeń.

89 ADK, Wa 31, s. 8 [14 X 1760 r.] Bniński kasztelanic kowalski [zapewne syn Wojciecha Bnińskiego 
kasztelana kowalskiego w latach 1729–1755, zob. Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy, nr 975, s. 123].
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hotelowych, a takim miejscem bezsprzecznie była infirmeria90  W 1761 r  wy-
kładowcy uniwersyteccy określeni jako księża akademiccy krakowscy wynajęli 
stancję za stancją na infirmaryi, za którą zapłacili aż 253 zł91 

Część zapisów rachunkowych nie pozwala na dokładniejszą identyfikację 
pomieszczenia, które zostało wynajęte, albowiem pisarze zanotowali jedynie 
cele92 bądź stancja w konwencie93, cela wraz z stajnią (ta ostatnia musiała 
być dość znaczna, skoro miała pomieścić 8 koni należących do burgrabiego 
krakowskiego94)95. W takich bliżej nieokreślonych pomieszczeniach w 1779 r  
przebywał hr  Jan Tarnowski96  Równie lakonicznie brzmią zapisy mówiące 
o wynajęciu celi na dole97, co godne jest odnotowania, w takim pomieszczeniu 
przez rok przebywali dwaj synowie Felicjana Sarneckiego98 

90 ADK, Wa 31, s. 57 [18 VII 1764 r.], Rajmund Jezierski, biskup bakoński [zob. Jezierski Stanisław Rajmund 
(zm. 1782) [Baków], [w:] K.R. Prokop, Polscy biskupi dominikańscy. Słownik Biograficzny, Kraków 2013, 
s. 196–207; J. Reychman, Jezierski Stanisław Rajmund h. Nowina (1698–1782), biskup bakowski w Moł-
dawii, [w:] PSB, t. 11 (1964–1965), s. 211–212; R. Ritzler, P. Sefrin, Hierarchia catholica medii et recentioris 
aevi, t. VI, A pontificatu Clementis PP. XII (1730) usque ad pontificatum PII PP. VI (1799), Patavii 1958, 
s. 112], tygodniowy pobyt za 2 czerwone złote; tamże, wpis z 7 XI 1776 r. posła nowogrodzkiego. Po-
mieszczenia infirmerii zostały odnowione dzięki staraniom przeora Symforiana Ponińskiego, o czym 
wzmiankują protokoły kapituły prowincjalnej odbytej w 1759 r., ACPP, t. III, s. 723.

91 ADK, Wa 31, s. 19 [19 VIII 1761 r.]
92 Tamże, s. 8 [28 X 1760 r.], wynajęte dwie cele przez rajców krakowskich, wcześniej część wynagro-

dzenia wypłacili 2 X; 28 X dopłacili pozostałą część; nieokreślona cela, por. tamże, s. 34 [X 1762 r.], 
Pan Medecki z palistry lubelskiey za dwa tygodnie wypłacił 50 zł; wynajęta jedna cela przez księdza 
Houwalda por. tamże, s. 81 [1 IV 1766 r.].

93 Tamże, s. 29 [24 VI 1762 r.]; zob. dalsze zapisy scholastyka warszawskiego szymanowskiego za stancję 
w konwencie, tamże, s. 37 [26 I 1763 r.] i pokojach biskupich s. 48 [17 I 1764 r.]; s. 78 [17 I 1766 r.]; s. 97 
[16 II 1767 r.]; s. 110 [30 XI 1767 r.], podstoli żytomierski [zob. Urzędnicy województw kijowskiego i czer-
nihowskiego XV–XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Janas, W. Kłaczewski, Kórnik 2002, nr 988, 989, s. 133–134] 
zadatek 1 czerwony złoty; ADK, Wa 31, s. 101 [27 V 1767 r.], Chadziewicz kilkudniowy pobyt; tamże, 
wpis z 4 X 1779 r. wojski piński [zob. szerzej W. Szczygielski, Orzeszko Leopold h. Pobóg (ok. 1720–1779), 
[w:] PSB, t. 24 (1979), s. 311] przebywał 3 niedziele w konwencie; szambelan królewski wynajął po-
mieszczenia na miesiąc, zapis z 29 XII 1779 r.

94 Zob. Urzędnicy województwa krakowskiego XVI–XVIII wieku, s. 202.
95 ADK, Wa 35, k. 97 v [14 VII 1736 r.].
96 ADK, Wa 31, wpis z 22 V 1779 r. oraz z dnia 1 VII 1779 r. dotyczący pobytu hrabiego przez dwa dni; 

zapis z 1 VIII 1779 r. o pobycie dwudniowym. Zapis odnosi się zapewne do Jana Amora Tarnowskiego.
97 Tamże, s. 20 [13 VIII 1761 r.], na tydzień wynajął to pomieszczenie Jakub Kamieński.
98 Felicjan Sarnecki, cześnik dobrzyński, syn Franciszka Sarneckiego, podczaszego łukowskiego, zob. 

S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. XII, Warszawa 1915, s. 353. ADK, Wa 48, s. 139 [16 V 
1799 r.]. Cele na dole wynajmowano zwykle na znacznie krótszy okres, np. kanonik kijowskiego 
ks. Marcina Rostkowskiego [zob. K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. VIII, Lipsk 1841, s. 145], proboszcz 
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Omawiając zagadnienie obecności gości w obrębie murów klasztornych, 
należy zwrócić uwagę na interesujący proceder swoistego depozytu, uchwyt-
nego dzięki kilku wzmiankom zawartym w rachunkach  Otóż ojcowie domi-
nikanie przechowywali w swym klasztorze różne przedmioty należące do osób 
świeckich99  Zgadzali się na składowanie w obrębie konwentu żywności, zboża, 
a nawet przedmiotów codziennego użytku100  Pierwsza informacja o takim 
procederze pochodzi z 8 października 1777 r  Wówczas to niejaki Kleczynski 
zapłacił 146 zł zakonnikom za to, że przechowali w konwencie przedmioty 
należące do jego teścia  Wymienił wśród nich między innymi zegar, kanapę, 
krzesła i inne nieokreślone bliżej rzeczy, odnotowano wówczas, że znajdowały 
się one w konwencie kilka lat101  Najczęściej napotyka się na wzmianki o prze-
chowywaniu żywności w klasztornym refektarzu102 oraz zboża w spichrzach103 

tuchowicki, przebywał w niej dwie niedziele, por. tamże, s. 23 [17 XI 1761 r.]; a ks. Adam Amandowski, 
prałat norbertanek płockich, spędził w takim pomieszczeniu 5 tygodni, za co zapłacił 30 zł, ADK, Wa 48, 
s. 140 [7 VI 1799 r.].

  99 Praktyka przechowywania precjozów, cennych akt w klasztorach jest powszechnie znana, dla przy-
kładu można wspomnieć, że w lubelskim konwencie dominikańskim od XVI wieku przechowywano 
akta ziemskie i sejmikowe, za co przekazywano zakonnikom 10 marek rocznie w święto Oczyszczenia 
Matki Boskiej, J.A. Wadowski, Kościoły lubelskie na podstawie źródeł archiwalnych, Kraków 1907, s. 279, 
346; D. Szewczyk-Prokurat, Klasztor w sercu miasta. Dzieje i skarby lubelskich dominikanów, Lublin 2012, 
s. 49. Zob. też wzmiankę o odebraniu depozytu w 1736 z konwentu dominikanów w Przemyślu ANKr, 
Zespół 499, Archiwum Dominikanów w Jarosławiu, sygn. 7, Akta klasztoru dominikanek w Przemyślu, 
s. 501. W konwentach dominikańskich przedmioty deponowane były np. w chwili zagrożenia wojną, 
o czym świadczą zapisy odnoszące się do depozytów Radziwiłłów składanych w konwencie w Nie-
świeżu w 1812 r., AGAD, AR, dz. VIII, sygn. 403, s. 2 i n.

100 Zagadnienie przechowywania przedmiotów należących do zakonników regulowały postanowienia 
kapituł generalnych, zob. szerzej zapisy zgrupowane w podrozdziale De deposito fratrum, [w:] Consti-
tutiones, declarationes et ordinationes, kol. 167–171; zob. też zapisy zawarte w aktach kapituł grożące 
surowymi karami za przyjmowanie rzeczy osób nienależących do zakonu, które nie miały służyć dobru 
wspólnemu braci De depositis extraneorum, [w:] tamże, kol. 171–172. Zagadnienie przechowywania 
żywności w dominikańskich konwentach na przykładzie klasztorów położonych w Szkocji wspomina 
J.P. Foggie, Renaissance Religion in Urban Scotland. The Dominican Order, 1450–1560, Leiden–Boston 
2003, s. 89.

101 ADK, Wa 31, zapis 8 X 1777 r. [b.p.].
102 Zob. przykładowe zapisy informujące o przechowywaniu żyta i kaszy gryczanej, ADK, Wa 48, s. 163 [1 VII 

1800 r.]; s. 183 [9 V 1801 r.] Józef Grzybowski, podstoli liwski, w refektarzu składował żyto]; od składu 
legumin, por. tamże, s. 184 [28 V 1801 r.]; przechowywanie jęczmienia por. tamże, s. 195 [20 XII 1801]. 
Zob. dalsze wzmianki o przechowywaniu zboża w refektarzu większym żyto, por. tamże, s. 163 [1 VII 
1800 r.]; zboże por. tamże, s. 202 [29 III 1802 r.].

103 Tamże, s. 168 [31 VIII 1800 r.].
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czy paszy dla zwierząt nad wozownią104  Opłatę, jaką pobierano, uiszczano 
w gotowiźnie, np  za przechowanie żyta w refektarzu podstoli liwski przekazał 
ser dla zakonników105, za przetrzymanie leguminy obdarowano konwent kaszą 
jaglaną106, książę Janusz Sanguszko107 w refektarzu większym składował przez 
9 tygodni 100 korcy owsa, w zamian za co przekazał 18 korcy108 

Sygnalizując dzieje gościny, jaką wierni mogli znaleźć w progach domini-
kańskich w Warszawie, warto spróbować odpowiedzieć na pytanie, co skła-
niało do zwrócenia się właśnie do dominikanów  Jednym z powodów był 
zapewne fakt ograniczonej oferty noclegowej oferowanej przez miasto109  
Z  całą pewnością niebagatelne znaczenie odgrywało korzystne położenie 
konwentu  – w  centrum  Nie można zapominać o  jego stołecznym cha-
rakterze, siedzibie monarchów, rozgrywających się tutaj istotnych wyda-
rzeniach dla Rzeczypospolitej, licznie odbywanych sejmach, szczególnie 
w XVIII w  Wszystkie te elementy sprawiały, że zapotrzebowanie na miejsca 
noclegowe były duże110 

Pisarze zakonni prowadzący rachunki niestety sporadycznie informowali, 
dlaczego dana osoba zdecydował się na skorzystanie z oferty noclegowej braci 
kaznodziejów  Wśród powodów, jakie zostały zanotowane, najczęściej napo-
tyka się zapis mówiący o wynajęciu pomieszczeń położonych zarówno poza 
murami konwentu, jak i w jego obrębie w czasie trwania sejmu111  Biorąc pod 
uwagę burzliwy sejmikowy czas przypadający na czasy Augusta III i Stanisława 

104 Tamże, s. 183 [4 V 1801 r.].
105 Tamże, s. 163 [1 VII 1800 r.].
106 Tamże, s. 184 [28 V 1801 r.].
107 Zob. szerzej biogram autorstwa M. Czeppe, Sanguszko Janusz (Jan) Modest, książę (1749–1806), [w:] 

PSB, t. 34 (1992–1993), s. 492–494.
108 ADK, Wa 48, s. 207 [2 VI 1802 r.].
109 Zob. też wzmianki o wynajmowaniu dworków i pałaców magnackich w XVIII-wiecznej Warszawie, 

A. Berdecka, I. Turnau, Życie codzienne w Warszawie okresu Oświecenia, Warszawa 1969, s. 19, 23.
110 Zob. też uwagi o rozwoju Warszawy w okresie Sejmu Czteroletniego, kiedy to do miasta przybyły 

rzesze szlachty S. Życiński, Społeczeństwo krakowskiego przedmieścia magnacko-szlacheckiej enklawy 
Warszawy w latach 1656–1854, Szczecin 1991, s. 29–30.

111 Warszawscy augustianie w czasie trwania sejmików województwa warszawskiego i ziemi warszawskiej 
szlachcie podnajmowali kamienice i inne posiadłości, J. Niklewska, „Tabula Censuum” warszawskiego 
klasztoru augustianów, s. 92–93; zob. też opinię Nie mozna też pominąć profitów płynących z goszczenia 
w klasztorze kolejnych sejmików ziemskich i mazowieckich. Wdzięczni posłowie, wynagradzając ojcom 
wielkie „incommoditates”, przyznali im w 1672 r. po dwie beczki soli wielickiej z każdej ziemi, tj. beczek 
dwadzieścia, por. tamże, s. 98.



Dominikańscy dzierżawcy 235

Augusta Poniatowskiego, nie dziwi fakt znacznej liczby zapisów mówiących 
o wynajęciu wówczas pomieszczeń w klasztorze 

Przybyła na sejmy szlachta zatrzymywała się np  dworku wielkim – jak 
postąpił wojewoda witebski Ogiński w styczniu 1733 r 112, w dworku muro-
wanym, który w 1733 r  wynajęty został przez wojewodę brzesko-kujawskie-
go113 uczestniczącego w sejmie konwokacyjnym114  Wojewoda nowogrodzki 
Jasnie Oswiecony Xci Imc Radziwiłł115 wynajął cele na dole dworu wraz z wiel-
ką stajnią na czas trwania Seyjmu terazniejszego Pacificationis w grudniu 
1735 r , co kosztowało go 595 florenów116  W 1738 w związku z udziałem 
w sejmie stancję wynajął starosta mozyrski117  Przedmiotem zainteresowa-
nia przedstawicieli szlachty był ponadto dworek w podwórzu, w  którym 
zamieszkał w  1764  r  starosta wyszogrodzki poseł sejmowy118, trzy lata 
później przebywał tam biskup żmudzki Łopaciński119  W  czasie trwania 
sejmów bracia kaznodzieje wynajmowali także stajnie120  Tak postąpił sta-
rosta rypiński121, pragnąc posiadać stajnię i wozownię w związku z udziałem 
w sejmie elekcyjnym w 1764 r  W tym celu wynajął połowę stajni wielkiej  
konwenckiej122 

Dzięki adnotacjom w rachunkach z całą pewnością można stwierdzić, 
że w związku z odbywającymi się w Warszawie sejmami wynajęto następujące 

112 ADK, Wa 35, k. 56 v [26 I 1733 r.].
113 Andrzej Dąmbski zob. Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy, nr 363, s. 64.
114 ADK, Wa 35, k. 62 v, wypłata 140 zł.
115 Wojewodą nowogrodzkim był wówczas Mikołaj Faustyn Radziwiłł, do Warszawy przybył na sejm pa-

cyfikacyjny w 1735 r., uczestnicząc w radzie konfederacji rozpoczętej 9 XI, zob. E. Szklarska, Radziwiłł 
Mikołaj Faustyn h. Trąby (1688–1746), [w:] PSB, t. 30 (1987), s. 362.

116 ADK, Wa 35, k. 90 r [XII 1735 r.].
117 Tamże, k. 113 v [X 1738 r.].
118 ADK, Wa 31, s. 53 [16 V 1764 r.] [Maciej Michał Szymanowski, zob. szerzej M. Getka-Kenig, Szyma-

nowski Melchior h. Jezierza (1716 lub 1724–1788), [w:] PSB, t. 50 (2014), s. 94–96; zob. też http://www.
warszawa1939.pl/strona_bez.php?kod=jurydyki (dostęp 18.01.2017 r.)].

119 ADK, Wa 31, s. 106 [23 IX 1767 r.]; biskupem miednickim był wówczas Jan Dominik Łopaciński, K. Dola, 
Katalog arcybiskupów i biskupów, s. 281.

120 ADK, Wa 31, s. 60 [16 IX 1764 r.], Maciej Milzynski starosta radziejowski [starostą radziejowskim był 
wówczas Józef Mielżyński, Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy, nr 1331, s. 160], poseł z województwa 
brzesko-kujawskiego, za 16 czerwonych zł.

121 Odnośnie do urzędów rypińskich zob. uwagi Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy, s. 204 i n.
122 ADK, Wa 31, s. 57 [19 VII 1764 r.], stajnia, wozownia dla starosty rypińskiego Podowskiego za 40 czer-

wonych złotych.
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pomieszczenia usytuowane w obrębie klasztoru: cela pod nowicjatem wynajęta 
przez starostę łęczyckiego123 w 1733 r 124, cele klasztorne ze stajnią w 1733 r 125, 
celę pod schodami w 1736 r 126, dolne nowe izdebki przed refektarzem mniej
szym i innych cel w 1738 r 127, cela należąca do o  prezentata bakałarza128, który 
odstąpił ją akademikom krakowskim w 1764 r , w zamian za co otrzymał 18 zł, 
a koszt wynajęcia pomieszczenia oszacowano na 90 zł129  Na czas trwania sejmu 
koronacyjnego w 1764 r  wynajmowano także infirmerię klasztorną, w której 
mieszkał między innymi podkomorzyc krakowski Franciszek Łętowski130)131, 
stajnię, kuchnię jak postąpił Kuropatnicki132  Wynajął on aż trzy cele w infir-
merii oraz jedną dodatkową celkę zlokalizowaną naprzeciwko szpitala klasz-
tornego133  Obfitujący w wydarzenia polityczne rok 1764 przyciągnął licznych 
gości do konwentu warszawskich dominikanów  I tak cele pod dzwonkami 
wraz ze stajnią na sejm koronacyjny zajął szambelan królewski134  Rachunki 
odnotowywały wówczas niecodzienne sytuacje, kiedy to stancję wynajęto 

123 Stefan Szołdrski zob. Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego, nr 585, s. 93.
124 ADK, Wa 35, k. 56 v [26 I 1733 r.]; k. 130 v [17 XII 1740 r.], starosta oświęcimski [Adam Leon Albin 

Kazimierz Małachowski, Urzędnicy województwa krakowskiego XVI–XVIII wieku, s. 159] poseł na sejm 
ordynaryjny.

125 ADK, Wa 35, k. 65 r [26 VII 1733 r.], kasztelan poznański [Maciej Koźmiński], wydatek 350 zł.
126 Tamże, k. 96 v [3 VII 1736 r.].
127 Tamże, k. 113 r [X 1738 r.] Tyszkiewicz, kasztelan żmudzki [Józef Tyszkiewicz zob. K. Niesiecki, Herbarz 

Polski, t. I, Lipsk 1839–1846, s. 386].
128 Bakałarzem był wówczas o. Kazimierz Putean, zob. ADK, Wa 4, s. 70, 71–72, 102–103, 105, 107; zm. 10 III 

1765 r. w Warszawie, ADK, Pp 79, k. 70 r. AGAD BOZ, rkps 3152, s. 130, 259; zob. też Catalogus, s. 569; 
S. Barącz, Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce, t. II, Lwów 1861, s. 238; zob. też wyszególnioną 
pracę o. Puteana w Królikowski Kazimierz, [w:] Estreicher, t. XX, s. 274.

129 ADK, Wa 31, s. 56 [22 VI 1764 r.].
130 Podkomorzym krakowskim był wówczas Stanisław Łętowski, Urzędnicy województwa krakowskiego 

XVI–XVIII wieku, s. 82–83.
131 ADK, Wa 31, s. 62 [11 XI 1764 r.], za 10 czerwonych złotych.
132 Zapewne zapis odnosi się do Ewarysta Andrzeja Kuropatnickiego, zob. szerzej jego biogram: S.J. Gru-

czyński, Kuropatnicki Ewaryst Andrzej h. Nieczuja (1734–1788), [w:] PSB, t. 16 (1971), s. 251–252.
133 ADK, Wa 31, s. 60 [16 IX 1764 r.] zob. też zapis odnoszący się do tegoż najmu s. 65 [13 XII 1764 r.].
134 Tamże, s. 64 [5 XII 1764 r.], Fabian Kaszyc, starosta smerecki, szambelan JKMci [zob. też S. Uruski, 

Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. VI, Warszawa 1909, s. 257] za 30 czerwonych złotych. Trzy lata 
później także w związku z obradami sejmu cele pod dzwonkami wynajął Boski chorąży poseł i mar-
szałek konfederacji ziemi czerskiej [Paweł Boski zob. S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. I, 
Warszawa 1904, s. 362] za 35 czerwonych złotych, ADK, Wa 31, s. 106 [22 IX 1767 r.], zob. też s. 107 
[9 XI 1767 r.].
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na czas trwania trzech sejmów w 1764 r 135 W związku z obradami kolejnych 
sejmów wynajmowano np  pokoje przed refektarzem oraz 2 cele zlokalizo-
wane na Nowym Świecie wraz ze stajnią i kuchnią136, cele studenckie wraz 
ze stajnią137, 3 cele studenckie położone naprzeciwko schodów oraz 4 cele 
usytuowane koło zegara na 8 tygodni138, cele nad kapitularzem139, cela w po-
bliżu kuchni140, poseł księstwa inflandzkiego Szczyt wynajął pomieszczenie 
ex opposito refektarza141, nie określono, gdzie wynajęto pomieszczenia położne 
nad piwnicą w 1782 r 142, podobnie lakonicznie odnotowano zapłatę za stancję 
w czasie trwania sejmu w 1782 r 143

Warto nadmienić, że w czasie trwania sejmów popularne były pomieszczenia 
o wyższym standardzie i większym komforcie – między innymi cela prowincjała144,  

135 ADK, Wa 31, s. 65 [21 XII 1764 r.], starosta Łopaciński [zob. szerzej biogram W. Szczygielski, Łopaciński 
Mikołaj Tadeusz h. Lubicz (1715–1778), [w:] PSB, t. 18 (1973), s. 400–402].

136 Tamże, s. 90 [28 IX 1766 r.], Olęcki koniuszy WKL [Stefan Olędzki] zapłacił 1340 zł.
137 Tamże, s. 92 [15 XI 1766 r.], Kwilecki zapłacił 837 zł [być może Franciszek Kwilecki, który w 1764 r. był 

posłem na sejm, a w 1766 r. marszałkiem Trybunału koronnego – zob. szerzej W. Szczygielski, Kwilecki 
Franciszek Antoni h. Śreniawa (1725–1794), [w:] PSB, t. 16 (1971), s. 381].

138 Tamże, s. 105 [22 IX 1767 r.] wynajął Rzyszczewski łowczy i poseł wołyński, tego dnia wypłacono 
zadatek 17 czerwonych złotych z ogólnej sumy 35 czerwonych złotych.

139 Tamże, s. 105 [12 IX 1767 r.], abp lwowski [Wacław Sierakowski, K. Dola, Katalog arcybiskupów i biskupów, 
s. 278] zapłacił stargowanej kwoty 167 zł.

140 Tamże, s. 106 [26 IX 1767 r.], wynajął Józef Szczyt, kasztelanic smoleński [kasztelanem smoleńskim 
był wówczas Tadeusz Burzyński, zob. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. IV: Ziemia 
smoleńska i województwo smoleńskie, XIV–XVIII wiek, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, P.R. Romaniuk, 
red. A. Rachuba, Warszawa 2003, nr 404, s. 91; kasztelanem smoleńskim w latach 1713–1720 był 
Krzysztof Benedykt Niemirowicz Szczytt] poseł inflandzki za 60 czerwonych złotych, zadatku przy 
kontakcie 30 czerwonych złotych; zob. też tamże, s. 113 [27 IV 1768 r.], kasztelanic poseł inflandzki.

141 Tamże, s. 107 [9 XI 1767 r.], za 60 czerwonych złotych, zadatku 30 czerwonych złotych.
142 Tamże, [b.p.] zapis z 15 XII 1782 r. 
143 Tamże, [b.p.] zapis z 16 XII 1782 r., pułkownika Karwickiego [Jan Dunin Karwicki, zob. szerzej 15453 

(nr 109) 1782 http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?section=2&single=1&fileno=1&page=1417 
(dostęp 13.01.2017].

144 Przykładowo w celi prowincjała położonej pod nowicjatem 28 V 1733 r. przebywał ks. bp Chełmski 
[Jan Feliks Szaniawski, K. Dola, Katalog arcybiskupów i biskupów, s. 258] podczas trwania sejmu kon-
wokacyjnego, ADK, Wa 35, k. 61 v; zob. też tamże, k. 66 r. Nocleg w pomieszczeniach należących 
do prowincjała określany bywał także mianem pobytu na pryoracie, z takiej możliwości skorzystał 
Wojciech Ryszczewski (zob. Wojciech Rzyszczewski: Urzędnicy wołyńscy XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. 
M. Wolski, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 2007, nr 650, s. 135), łowczy wołyński i poseł bracławski na sejm 
extraordynaryjny, prócz celi wynajął także stajnię w podwórzu klasztornym, a zadatek zapłacił Józef 
Cichocki [zob. S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. II, Warszawa 1905, s. 290], ADK, Wa 31, s. 15 
[23 IV 1760 r.], kontrakt opiewał na 35 zł, rachuiąc po tynfow 14; zob. dalsze zapisy w tej sprawie tamże, 
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przeora145, cele biskupie146, a także lokale określane mianem cel Lubienieckich147  
Te ostatnie pomieszczenia nawiązują do postaci prowincjała, przeora Jana Damasce-
na Łubienieckiego148  Pragnąc zagwarantować sobie nocleg w pomieszczeniach nale-
żących do prowincjała lub przeora, nierzadko zadatkowano pewną kwotę pieniędzy, 
rezerwując je na czas trwania przyszłych sejmów  Postąpił tak np  kasztelan poznański, 
na poczet sejmu konwokacyjnego 8 VI 1733 r  wpłacając 10 czerwonych złotych, 
czym dokonał rezerwacji celi przeora149, cześnik Wielkiego Księstwa Litewskiego150 

s. 16 [7 V 1760 r.]. W klasztornych rachunkach poseł Ryszczewski pojawiał się jeszcze w 1767 i 1768 r., 
kiedy to najpierw wynajął cele studenckie położone naprzeciwko starych schodów za 35 czerwonych 
złotych, tamże, s. 107 [9 XI 1767 r.]; następnie Ryszczewski łowczy i poseł wołyński od 1 II do 15 III 
przebywał w stancji na chórku, tamże, s. 112 [25 II 1768 r.]. Gościnę na pryoracie znaleźli ponadto 
starosta rawicki, tamże, s. 16 [20 V 1760 r.]; zob. dalsze zapisy odnoszące się do wynajmu tamże, s. 16 
[28 V 1760 r.]; poseł lubelski, s. 32 [10 IX 1762 r.]; w czasie sejmu konwokacyjnego przebywał w nich 
bp żmudzki Łopaciński, prócz tych cel wynajął także trzy pomieszczenia na Pryoracie na Nowym Świecie, 
trzy cele studenckie w okolicach wielkiego dormitarza, cele nad kapitularzem, za które za jeden sejm 
miał zapłacić 150 czerwonych złotych, liczonych po 18 zł, co dawało łączną kwotę 2700 zł odnotowaną 
w rachunkach, tamże, s. 53 [20 V 1764 r.]; zob. też zapisy odnoszące się do najmu przez Przebendow-
skiego [zapewne zapis odnosi się do Ignacego Przebendowskiego, zob. szerzej biogram J. Dygdała, 
Przebendowski Ignacy Franciszek h. własnego (ok. 1730–1791), [w:] PSB, t. 28 (1984–1985), s. 644–647], 
s. 88 [3 VIII 1766 r.]; wojewoda chełmiński Franciszek Czapski [zob. Franciszek Stanisław Czapski, 
Urzędnicy Prus Królewskich XV–XVIII wieku, nr 298, s. 78], oprócz cel na pryoracie wynajął także 3 inne 
nieokreś lone pomieszczenia, s. 88 [20 VIII 1766 r.], za pobyt zapłacił 1530 zł, zob. też tamże, s. 92 [5 XII 
1766 r.]; zob. też informację o pobycie kasztelana ciechanowskiego Nowosielskiego [Jan Nowosielski, 
zob. S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. XII, Warszawa 1915, s. 198], s. 102 [6 VI 1767 r.] oraz 
o wynajęciu pomieszczeń przez Tyzenhausa podskarbiego litewskiego [Antoni Tyzenhauz, zob. Urzęd-
nicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego, nr 1274, s. 163], tamże, zapis z 28 X 1778 r.

145 ADK, Wa 35, k. 89 r. [X 1735 r.], zob. też zapis odnoszący się do wynajęcia tej celi przez kasztelana 
oświęcimskiego Szembeka [Piotr Wojciech Szembek ze Słupowa, zob. Urzędnicy województwa kra-
kowskiego XVI–XVIII wieku, s. 141], k. 90 v [22 XII 1735 r.], doprecyzowanie kosztu poprzednio był 
zadatek – czerwonych złotych trzynaście ktore po pułosmnasta rachuiąc facerunt symmm 227 y groszy 
15 ale zadatku był ieden czerwony złoty srebrny ktorenie się teraz tylko wpisuję się czerwonych złotych 
12 confacit fl 210; zob. też ADK, Wa 35, k. 98 r. [VII 1736 r.].

146 W czasie trwania sejmu konwokacyjnego 13 V 1764 r. Amor Tarnowski [Jan Amor Tarnowski] na ty-
dzień wynajął cele biskupie, celę przy schodach i celę na Nowym Świecie, stajnię, wozownię, kuchnię 
z komórką, ADK, Wa 31, s. 53; zob. też kolejne zapisy informujące o wynajęciu cel biskupich, tamże, 
s. 93 [23 XII 1766 r.].

147 ADK, Wa 35, k. 113 v [X 1738 r.], Dembinski cześnik krakowski [Jan Chrzciciel Dembiński, zob. Urzędnicy 
województwa krakowskiego XVI–XVIII wieku, nr 102, s. 58]; k. 114 v.

148 Postać o. Łubienieckiego ostatnio omówił W. Szymborski, Z Przybyszewa w świat, czyli uwagi o życiu 
Jana Damascena Łubienieckiego, PT, 20 (2014), s. 245 i n.

149 ADK, Wa 35, k. 62 v.
150 Józef Niemirowicz Szczytt.
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w 1736 r  Zarezerwował on celę prowincjała, płacąc 5 czerwonych złotych151, biskup 
łucki152 12 IX 1767 r  wpłacił 20 czerwonych złotych zadatku na poczet wynajęcia 
noclegu na pryoracie w czasie trwania przyszłego sejmu153 

Oprócz wspomnianych wyżej dostojników najmujących lokale podczas 
trwania sejmów klasztor braci kaznodziejów w swych progach gościł osoby 
stanu duchownego, jak i  świeckich  Pobyt w  konwencie warszawskich do-
minikanów duchownych nie jest niczym zaskakującym  Dysponujemy np  
informacją o  wynajęciu celi przez księdza, który przybył na  rekolekcje154  
W odniesieniu do grona świeckich warto zwrócić uwagę na zapis z 13 VIII 
1761 r , kiedy to przez tydzień w konwencie stancja na dole przebywał Jakub 
Kamieński  Wynajął on celę dla kuracyi oczow swoich155, niestety nie wiemy, 
czy udało mu  się wyleczyć przypadłość, na  jaką cierpiał  30  lat wcześniej, 
także z powodów zdrowotnych, w konwencie na cały kwartał wynajął celę 
kasztelanic rawski dla bliżej nieokreślonej kuracyi, o komfort pacjenta dbało 
dwóch służących156  Tak więc konwent warszawski przyciągał nie tylko uczest-
ników sejmów, ale także kuracjuszy pragnących podreperować nadwątlone 
zdrowie  Niestety nie wiemy, czy korzystali oni z porady zakonników zajmu-
jących się infirmerią, czy wzorem ojców zasięgali opinii u uznanych autory-
tetów medycznych stolicy Rzeczypospolitej  Nie wiadomo, czy kasztelanic 
liwski Cieszkowski, który wynajął cele w  infirmerii na  dwie doby, uczynił 
to celem odbycia kuracji, czy było to spowodowane brakiem innych miejsc  
noclegowych157 

Omawiając tytułowe zagadnienie obecności gości w murach klasztornych, 
warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób zawierano umowy najmu  Szczęś-
liwie dzięki rachunkom można zaobserwować praktykę pobierania zadatku 
na poczet przyszłego pobytu, jak miało to miejsce np  przy rezerwacji cel 
należących do prowincjała czy przeora, podobnie postąpił 9 listopada 1767 r  
biskup żmudzki [miednicki] Łopaciński, wpłacając 70 złotych w celu wyna-
jęcia dworku należącego do dominikanów  Zapis ten jest godny uwagi, gdyż 

151 ADK, Wa 35, k. 96 r [VI 1736 r.].
152 Antoni Wołłowicz, K. Dola, Katalog arcybiskupów i biskupów, s. 280.
153 ADK, Wa 31, s. 105, 107.
154 ADK, Wa 35, k. 130 r [XI 1740 r.]
155 ADK, Wa 31, s. 20.
156 ADK, Wa 35, k. 11 r.
157 ADK, Wa 31, s. 81 [1 IV 1766 r.] za 12 zł 20 gr.
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dowodzi, że najemcy godzili się na odstąpienie od umowy, gdyby sejm, na który 
planował przybycie wynajmujący, nie odbył się158 

W zawarciu umowy pomiędzy zakonnikami a najemcą pojawiali się po-
średnicy  Dworek w podwórzu klasztornym został wynajęty przez krajczego 
koronnego Małachowskiego dzięki współpracy pisarza skarbu koronnego159  
Zdarzały się nawet przypadki, kiedy to cele położone w klasztorze wynaj-
mowano nie od gospodarzy warszawskich zakonników, a od osób, które 
dokonały rezerwacji, po czym zrezygnowały z pobytu  Dzięki tej praktyce 
Bożydar Podhorodeński160, kasztelan czernichowski, odnajął celę położoną 
nad kapitularzem od abp  lwowskiego161 za 40 czerwonych złotych162  Kon-
went oprócz niewątpliwych zysków, jakie czerpał z wynajmu pomieszczeń, 
ponosił także wydatki związane z utrzymaniem gości rezydujących w klasz-
torze  Sygnalizując to zjawisko, należy podkreślić, że niejednokrotnie trud-
no określić, czy koszty poniesione dla gości oznaczają osoby wynajmujące 
pomieszczenia czy jedynie przybyszy, którzy na krótko zawitali do konwen-
tu  Podobnie często nie jest możliwe stwierdzenie przynależności stanowej 
przybyszy  Nie sposób ustalić, czy byli to duchowni, czy świeccy  Wydatki 
związane z klasztornymi gośćmi odnoszą się do zakupów lepszego gatunkowo 
pieczywa – chleba białego163 oraz różnych rodzajów alkoholi: piwa164, wina165,  

158 Tamże, s. 107 [9 XI 1767 r.].
159 Tamże, s. 14 zob. też s. 15 [20 IV 1760 r.].
160 Ludwik Bożydar (Józef ) Podhorodyński, Podhorodeński zob. Urzędnicy województw kijowskiego 

i czernihowskiego, nr 1212, s. 160.
161 Wacław Sierakowski, K. Dola, Katalog arcybiskupów i biskupów, s. 278.
162 ADK, Wa 31, s. 106 [26 IX 1767 r.]; zob. też dalszą adnotację o wynajmie: abp (…) ze zrzucił się z kontraktu 

więc sybstytuował Podhorodynskiego, część zaległych pieniędzy wypłacono w 12 korcach owsa, tamże, 
s. 107.

163 ADK, Wa 24, s. 117 [6 III 1766 r.].
164 ADK, Wa 32, s. 18 [2 V 1664 r.]; ADK, Wa 34, s. 144 [28 XII 1732 r.].
165 ADK, Wa 32, s. 35 [IX 1664 r.], s. 52 [20 III 1666 r.], s. 150 [31 VIII 1669 r.], s. 167 [VII 1670 r.], s. 169 [6 VIII 

1670 r.], s. 175 [15 II 1671 r.], s. 176 [7 III 1671 r.], s. 180 [23 VI 1671 r.], s. 194 [II 1672 r.], s. 196 [16 IV 1672 r.], 
s. 206 [23 I 1673 r.] s. 208 [III 1673 r.], s. 211 [VI 1673 r.], s. 215 [VIII 1673 r.], s. 216 [IX 1673 r.], s. 226 [27 III 
1674 r.], s. 1 [26 V 1679 r.], s. 11 [16 X 1679 r.], s. 62 [18 III 1681 r.], s. 125 [16 II 1683 r.], s. 107 [9 VI 1682 r.], 
s. 115 [IX 1682 r.], s. 121 [4 XII 1682 r.], s. 144 [14 VIII 1683 r.], s. 147 [19 VIII 1683 r.], s. 148 [8 IX 1683 r.], 
s. 153 [X 1683 r.], s. 156 [1 XII 1683 r.], s. 157 [8 XII 1683 r.], s. 168 [6 IV 1683 r.], s. 293 [18 VIII 1687 r.], s. 308 
[30 III 1688 r.], s. 310 [10, 11 V 1688 r.], s. 349 [VIII 1689 r.], s. 350 [23 VIII 1689 r.]; sporadycznie pisarze 
precyzowali, czy był to garniec wina [II 1667 r.], s. 79, lub kwarta [XI 1667 r.], s. 117, a także jaki gatunek 
wina nabyto, np. wino węgierskie ADK, Wa 34 [25 VIII 1730 r.]. Dodatkowych trudności nastręcza fakt, 
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wódki166  Lakoniczne wpisy notujące wydatki związane z pobytem gości przeora 
nie pozwalają na bliższe określenie zarówno celu pobytu, jak i próby bliższej 
identyfikacji tajemniczych gości167 

Warszawski klasztor braci kaznodziejów, co zrozumiałe, był miejscem licz-
nych pielgrzymek wiernych pragnących uczestniczyć w obchodzonych tam 
odpustach czy świętach patronów zakonu  Dominikanie, pragnąc zapewnić 
odpowiednią oprawę uroczystości religijnych, nabywali napoje i żywność dla 
przybywających wówczas gości  Wyjątkowy charakter miało wspomnienie 
św  Tomasza z Akwinu 7 marca  Rachunki odnotowują wówczas zakup nie 
tylko wina dla gości, ale i gorzałki oraz piernika dla muzyków168  W związku 
z obchodami dnia św  Jacka, św  Tomasza z Akwinu lub NMP Różańcowej, 
świętami maryjnymi, nabywano ciasta, ciasta francuskie, torty, a także napoje 
alkoholowe dla gości (piwo i wódkę)169  Uroczystości pogrzebowe warszaw-
skich zakonników także gromadziły licznych przybyszy  Lakoniczność zapisów 
nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy byli to bracia z innych klasztorów, 
czy osoby świeckie170 

Odrębnym zagadnieniem jest pobyt w klasztorze osób, które swą obecność 
narzucili zakonnikom  Przykładowo dominikanie we wrześniu 1707 r  zanoto-
wali dodatkowe wydatki na zakup garnca wina w związku z pobytem kapitana 
wojsk, który wprosił się na obiad171  Do takiej niejako przymusowej gościnności 
można także zaliczyć obecność urzędników miejskich, o czym świadczą wydat-
ki na flasz wina w związku z pobytem prezydenta nowomiejskiego w 1740 r 172

Pobyt tak licznych przedstawicieli stanu szlacheckiego, oficerów, urzędni-
ków czy mieszczan wiązał się czasem z zaskakującymi wydatkami, np  w 1762 r  

że prowadząc rachunki, wydatki na wino dla ojców i gości czasem zapisywano łącznie, np: za wina 
6 kwart dla gości i innych ojców [15 XI 1669 r.], ADK, Wa 32, s. 158.

166 Tamże, s. 181 [VII 1671 r.]; ADK, Wa 34 [19 IX 1740 r.] niepodane jacy goście; s. 293 [II 1736 r.].
167 Zob. przykładowo wydatki na wino dla gości przeora, ADK, Wa 32, s. 204 [21 X 1672 r.]. Podobnych 

trudności przysparza np. zapis o zakupie wódki dla gości z prowincji litewskiej, ADK, Wa 34 [25 VI 1740 r.], 
w jakim jednakże celu przybyli do warszawskiego konwentu, tego nie sposób ustalić.

168 ADK, Wa 32, s. 175–176 [7 III 1671 r.].
169 Zob. przykładowo tamże, s. 66 [26 VIII 1666 r.]; ADK, Wa 34, s. 140 [12 XI 1731 r.]; s. 151 [7 III 1732 r.]; 

s. 232 [7 III 1734 r.]; s. 316 [20 VIII 1736 r.]; s. 392 [5 VIII 1738 r.].
170 Zob. przykładowo wydatki na wódkę dla gości przybyłych z racji pogrzebu o. bakałarza 11 III 1766 r., 

ADK, Wa 24, s. 117.
171 ADK, Wa 33, s. 89.
172 ADK, Wa 34 [30 VI 1740 r.].
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zakonnicy zmuszeni byli wynająć ślusarza, który otworzył cele gościom173  
Ponownie z usług ślusarskich skorzystać musieli bracia kaznodzieje 3 lata 
później  1 marca 1765 r  konieczne było naprawienie szeregu zamków znisz-
czonych przez gości przebywających tam w związku z odbywanym wówczas 
sejmem  Naprawić należało zamek w drzwiach do celi br  szafarza, kłodkę, 
zamek w drzwiach do refektarza, a nawet okucia szafki w refektarzu174  Wy-
żej wzmiankowano koszty związane z renowacją stajni wynajętej uprzednio 
dworzanom wojewody płockiego 

Jak widać z powyższego krótkiego przeglądu, gościna przedstawicieli stanu 
szlacheckiego z jednej strony zasilała budżet konwentu, z drugiej nie mogła 
nie wpłynąć na bieg życia zakonników, którzy niejednokrotnie przenoszeni 
byli ze swych cel do innych pomieszczeń  Lektura klasztornych rachunków 
ujawniła praktykę wynajmowania pomieszczeń osobom świeckim, które prze-
bywały od kilku dni aż po długie miesiące w obrębie murów klasztornych, 
odstępowano zarówno cele zakonników oraz przełożonego całego konwentu  
Proceder ten był sprzeczny z postanowieniami kapituły generalnej z 1592 r , 
kiedy to stwierdzono, że świeccy goście nie powinni przebywać dłużej niż dwa 
lub trzy dni, ponadto polecano, aby nocowali oni jedynie w pomieszczeniach 
nieużytkowanych przez zakonników, zabraniano odstępowania cel braci175 

173 ADK, Wa 42, s. 7.
174 Tamże, s. 151.
175 Zob. De hospitibus, [w:] Constitutiones, declarationes et ordinationes, kol. 311.
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PrzeDstawiając ProzDrowotne i lecznicze klasztorne menu, posłużono 
się informacjami zaczerpniętymi z prowadzonych w konwencie rachunków 
uzupełnionymi następnie o zapisy normatywne zawarte w akatach kapituł 
generalnych regulujących różne aspekty życia codziennego dominikanów 
w epoce nowożytnej1  Celowo zrezygnowano z wyszczególnienia wszystkich 
zapisów zawartych w rachunkach odnoszących się do zakupu żywności dla 
chorych, gdyż dla zasygnalizowania powyższego zagadnienia w pełni wy-
starczające są wybrane przykłady zestawione w grupy tematyczne, ilustru-
jące ówczesną wiedzę medyczną oraz praktykę obowiązującą w klasztorze  
warszawskim 

Źródła, na  podstawie których poczyniono poniższe uwagi, wymagają 
kilku słów komentarza  Warto podkreślić, że postulat opisywania klasztornej 
diety w oparciu o zapisy z klasztornych rachunków zgłaszał już przed laty 
prof  Jerzy Rajman2  Rachunki klasztorne są bezsprzecznie wyjątkowo wiary-
godne, osobom je spisującym nie zależało na przeinaczaniu faktów  Zadaniem 
prokuratora było jak najprecyzyjniej odnotować wydatki, z  tych względów 
wielokrotnie nie sposób ustalić dane personalne osoby chorej, wobec której 
zastosowano specyficzną dietę  Zapisy są wyjątkowo lakoniczne, informują 

1 Por. zestawienie najważniejszych informacji z akt kapituł dokonane przez Fontanę: Constitutiones, 
declarationes et ordinationes capitulorum generalium Ordinis Praedicatorum Ab anno MCCXX usque 
ad MDCL emanatae, ed. Vincentio Maria Fontana, cz. I, Romae 1655.

2 J. Rajman, O źródłach do zagadnienia posiłków i napojów w klasztorze średniowiecznym, SH, 44 (2001), 
nr 2, s. 194; tenże, Jadłospis norbertanek zwierzynieckich z XVIII wieku, [w:] Sanctimoniales zakony 
żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), red. A. Radzimiński, D. Karczewski, 
Z. Zyglewski, Bydgoszcz–Toruń 2010, s. 407.
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o składniku potrawy, jaki nabyto, oraz o jego celu – najczęściej skryba zapi-
sywał dla chorych, np  za kapustę suchotnikom3  Niestety nie odnotowywano 
przepisów, jedynie fakt zakupu np  mięsa – najczęściej cielęciny  Jak jednakże 
była ona następnie przyrządzana, trudno określić, gdyż sporadycznie pisarze 
odnotowywali fakt sporządzenia np  pieczeni  Należy zaznaczyć, że analiza 
klasztornych rachunków nie jest w stanie przynieść pełnego obrazu dawnej 
zakonnej diety  Nie odnotowywano bowiem produktów dostarczanych z ma-
jątków danego konwentu, a  jak wykazały już badania Marii Dembińskiej, 
znaczna część żywności spożywanej przez zakonników była wytwarzana 
w  majątkach do  nich należących4  Tak więc poniższe uwagi stanowią jedy-
nie rodzaj wstępu do dalszych badań dotyczących zagadnienia aprowizacji 
w zakonie braci kaznodziejów 

Warto podkreślić, że  zagadnienie klasztornej diety, zwłaszcza w  obrę-
bie zakonów żebraczych, to temat, który ciągle czeka na szczegółowe omó-
wienie5  Naukowcy najwięcej uwagi jak dotąd poświęcili kwestii żywienia 
zakonników w  epoce średniowiecza  Dysponujemy próbą syntetycznego 
spojrzenia na  kwestie żywieniowe poczynione przy omawianiu życia co-
dziennego zakonników w  epoce średniowiecza, najczęściej badacze na-
wiązują do  zapisów reguły św   Benedykta, które regulują często tliwość 
spożywanych posiłków oraz podają polecenia odnoszące się do  cho-
rych braci  Sporo uwagi poświęcono także potrawom spożywanym przez  

3 ADK, Wa 80, s. 175.
4 Por. tabela 7: Sposoby aprowizacji w Polsce średniowiecznej XIII do poł. XV w. M. Dembińska, Konsumpcja 

żywnościowa w Polsce średniowiecznej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963, s. 77; J. Rajman, O źródłach 
do zagadnienia, s. 186–187.

5 W odniesieniu do żeńskiej gałęzi braci mniejszych kwestię dziejów żywienia omówiła P. Gąsiorowska, 
Kuchnia i infirmeria w klasztorze Klarysek krakowskich do końca XVIII wieku, [w:] Sanctimoniales zakony 
żeńskie, s. 394–407; taż, Życie codzienne w klasztorze klarysek krakowskich od XIII do końca XVIII wieku, 
Kraków 2003, passim; taż, Obrót gotówką w klasztorze żeńskim na przykładzie osiemnastowiecznych 
ksiąg rachunkowych wybranych klasztorów krakowskich i lwowskich, [w:] Klasztor w gospodarce średnio-
wiecznej i nowożytnej, red. M. Derwich, Wrocław 2013, s. 314; zob. też wstępne uwagi o wyżywieniu 
w klasztorze dominikanek w Poznaniu: B. Więcławski, Zaopatrzenie i konsumpcja w Poznaniu w drugiej 
połowie XVIII wieku, Warszawa–Poznań 1989, s. 184, 186 oraz tabela 71: Rodzaje produktów spożywanych 
przez zakonnice w klasztorze Dominkanek, tamże, s. 185; tabela 72: Przykładowy jadłospis tygodniowy 
w okresie 21–27 VI 1786 r., tamże, s. 185; rozkład posiłków spożywanych przez karmelitanki omówił 
C. Gil, Życie codzienne karmelitanek bosych w Polsce w XVII–XIX wieku, Kraków 1997, s. 80–83, 130, 135.
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cystersów6  W literaturze przedmiotu podkreśla się, że klasztorna dieta nie 

6 O braciach chorych: „Chorzy bracia powinni mieć wyznaczoną sobie oddzielną celę oraz bogobojnego, 
pilnego i troskliwego pielęgniarza. Chorym należy udostępnić korzystanie z łaźni, ilekroć jest to dla nich 
wskazane; zdrowym zaś, a zwłaszcza młodym, trzeba na to rzadziej pozwalać. Także na spożywanie 
potraw mięsnych wypada pozwalać dla wzmocnienia chorym bardzo osłabionym, lecz gdy im się 
polepszy, niech wszyscy zgodnie ze zwyczajem powstrzymają się od jedzenia mięsa”, św. Benedykt 
z Nursji, św. Grzegorz Wielki, Reguła. Dialogi Księga druga, przeł. A. Świderkówna, Kraków 1997, s. 147, 
149; zob. też rozdziały: O mierze posiłku, O mierze napoju, O porach posiłków, tamże, s. 153, 155, 157, 
159; M. Dembińska, Wyżywienie mnichów według reguły benedyktyńskiej we wczesnym średniowieczu 
(VI–XI w.), „Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza”, 16 (1987), z. 2, s. 57–78; J. Kerr, Life 
in Medieval Cloister, London 2009, s. 46–55; zob. charakterystykę diety zakonników i mnichów w śred-
niowieczu: L. Moulin, Życie codzienne zakonników w średniowieczu (X–XV wiek), Warszawa 1986, s. 47–67, 
70–73, 80–88; zob. też uwagi o diecie dla chorych zakonników: B. Harvey, Living and Dying in England 
1100–1540. The Monastic Experience, Oxford 1993, s. 92–94; M. Dembińska, Pożywienie postne i pokutne 
mnichów we wczesnym średniowieczu (V–XI w.), KHKM, 33 (1985), nr 4, s. 367–379; M. Gronowski, Jeszcze 
posiłek czy już obżarstwo? Kluniacko-cysterski dwugłos o jedzeniu i piciu w klasztorach, PH, 102 (2011), 
z. 4, s. 577–589; K. Ryszewska, Z czego pijali średniowieczni zakonnicy – naczynia ceramiczne do picia 
w polskich klasztorach, „Almanach Historyczny”, 13 (2011), s. 11–18; zob. też uwagi o produkcji i spo-
żywania pieczywa w klasztorach: Z. Kurnatowska, O piecu piekarskim w klasztorze, [w:] Benedyktyńska 
praca. Studia ofiarowane O. Pawłowi Sczanieckiemu OSB w 80 rocznicę urodzin, red. J.A. Spież, Z. Wielgosz, 
Tyniec 1997, s. 119–127; kwestię spożywania ryb w klasztorach średniowiecznych omawia A.M. Wyrwa, 
Symbolika ryby i miejsce ryb w diecie klasztornej, [w:] Ryby w kulturze i rekultywacja środowiska wodnego. 
Szkic historyczny i badania hydrobiologiczne, red. A.M. Wyrwa, Bydgoszcz 2012, s. 17–21, 31–39 (tam 
dalsza literatura); zob. uwagi o posiłkach spożywanych w klasztorze benedyktynów w Mogilnie 
D. Konieczka-Śliwińska, Benedyktyni mogileńscy zarys dziejów – życie codzienne – duchowość i kultura, 
Poznań 2004, s. 62–70; taż, Życie codzienne opactwa benedyktynów w Mogilnie. Zarys problematyki, 
NP, 88 (1997), s. 12–15; oraz benedyktynek w Legnicy: P. Wiszewski, Opactwo benedyktynek w Leg-
nicy (1348/1349–1810). Struktura, funkcjonowanie, miejsce w społeczeństwie, Poznań–Wrocław 2003, 
s. 235–238; odnośnie do spożywanych posiłków w klasztorach żeńskich zob. uwagi O.M. Przybyłowicz, 
O pożywieniu zakonnic w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej. Problematyka, źródła, możliwości 
badawcze, KHKM, 62 (2014), nr 1, s. 3–18; taż, „Dla prędszego wydawania obiadu…”. Rozporządzenia 
wizytatorów dotyczące stołu i posiłków w klasztorach żeńskich diecezji krakowskiej z końca XVI – połowy 
XVII wieku, [w:] Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia 
dedykowane Marii Dąbrowskiej, red. M. Bis, W. Bis, Warszawa 2014, s. 250–265; dietę benedyktynek 
sandomierskich przybliżyła A. Szylar, Rzecz o tym, jak benedyktynki kuchnię prowadziły…, NP, 103 
(2005), s. 189–224; taż, Kuchnia benedyktynek sandomierskich, „Zeszyty Sandomierskie”, 13 (2006), 
nr 22, s. 32–39; taż, Troska o zdrowie kobiet w klasztorach w XVIII wieku w świetle zachowanych źródeł 
zakonnych, „Nowiny Lekarskie”, 2010, nr 2, s. 111; taż, „Za róże do smażenia, wiśnie i maliny…”, czyli smaki, 
smaczki i inne osobliwości kuchni klasztornej w konwentach żeńskich w XVII i XVIII wieku, [w:] Historia 
naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej 
zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Uniwersytet Gdański dla upamiętnienia 
100-lecia otwarcia Muzeum Wnętrz Mieszczańskich w domu Uphagena w dniach 3–4 listopada 2011 r., 
red. B. Możejko, przy współpracy E. Barylewskiej-Szymańskiej, Gdańsk 2012, s. 265–278; zob. też 
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obfitowała w potrawy mięsne, ich brak tłumaczono tym, że łatwiej wówczas 
opanować żądze ciała i zachować czystość  Powyższe ograniczenia nie obo-
wiązywały jednakże nowicjuszy (starano się stopniowo wprowadzać ich do ry-
gorów zakonnych), jak i chorych braci7  Relatywnie niewiele uwagi badacze 
poświęcili potrawom spożywanym w obrębie klasztorów braci kaznodziejów8  
Ogólne uwagi odnośnie do diety dominikanów w średniowiecznej Anglii 
sformułowane w oparciu o zapisy zawarte w konstytucjach zakonnych oraz 
dary monarchów na rzecz mendykantów poczynił wybitny historyk zakonu 
o  William A  Hinnebusch9  Dysponujemy ponadto równie lakonicznymi 
informacjami o klasztornej diecie z terenów Irlandii oraz Szkocji  Benedykt 
O’Sullivan przeanalizował nie tylko zakonne konstytucje, lecz także źródła 

A.M. Wyrwa, „O mierze pokarmu” i „mierze napoju” w wyżywieniu mnichów i mniszek benedyktyńskich 
okresu potrydenckiego w świetle kilku wybranych źródeł normatywnych. Szkic do problemu, [w:] A Po-
merania ad ultimas terras. Studia ofiarowane Barbarze Popielas-Szultce w sześćdziesiątą piątą rocznicę 
urodzin i czterdzistolecie pracy naukowej, red. J. Sochacki, A. Teterycz-Puzio, Słupsk 2011, s. 366–383 
(tam obszerna literatura odnosząca się do kwestii potraw spożywanych w klasztorach); por. uwagi 
M. Cetwińskiego, Dieta św. Jadwigi. Ze studiów nad semiotyką pożywienia średniowiecznych ślązaków, 
[w:] Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej. Materiały 
z siódmej Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa 
cysterek w Trzebnicy, Trzebnica, 18–21 września 2002 r., pod red. A.M. Wyrwa, A. Kiełbasa, J. Swa-
stek, Poznań 2004, s. 530–539; zob. też uwagi dotyczącego potraw spożywanych przez cystersów 
w średniowieczu; A.M. Wyrwa, W kuchni i przy stole „szarych mnichów”, czyli o wyżywieniu cystersów 
w świetle źródeł normatywnych zakonu oraz wybranych źródeł pisanych, archeologicznych i przyrodni-
czych, „Archaeologia Historica Polona”, 14 (2004), s. 71–83; M. Milecka, Średniowieczne dziedzictwo 
sztuki ogrodowej klasztorów europejskich, „Hereditas Monasteriorum”, 1 (2012), s. 40–45; jak również 
norbertanki w Krakowie: J. Rajman, Klasztor norbertanek na Zwierzyńcu w wiekach średnich, Kraków 
1993, s. 120–123; w oparciu o lekturę klasztornych rachunków posiłki spożywane przez paulinów 
na Skałce omawia W. Urban, Życie klasztoru paulinów na kazimierskiej Skałce w świetle rachunków 
1657–1674, „Studia Claromontana”, 13 (1993), s. 352–358.

7 „Mięsa natomiast zwierząt czworonożnych nie powinien nikt w ogóle jadać oprócz chorych, którzy są szcze-
gólnie osłabieni”. Rozdz. 39 O mierze posiłku, św. Benedykt z Nursji, św. Grzegorz Wielki, dz. cyt., s. 155; „Mając 
jednak wzgląd na słabość chorych sądzimy, że jedna emina wina na dzień wystarczy dla każdego”. Rozdz. 40 
O mierze napoju, św. Benedykt z Nursji, św. Grzegorz Wielki, dz. cyt., s. 155; J. Kerr, Life in Medieval Cloister,  
s. 47–48 i n.

8 Por. przykładowo B.E.R. Formoy, The Dominican Order in England before the Reformation, London 1925, 
s. 34.

9 W.A. Hinnebusch, The Domestic Economy of the Early English Dominicans, „The Catholic Historical 
Review”, 30 (1944), nr 3, s. 249, 252–254, 260 i n., 266.
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rachunkowe, zwracając uwagę na wyjątkową rolę spożycia ryb w diecie za-
konników10  Fakt ten, biorąc pod uwagę położenie badanego obszaru, jak 
również liczne posty obowiązujące zakonników, nie powinien zaskakiwać  
Niestety w dalszej części swych wywodów autor nie powrócił do zagadnienia 
klasztornej diety  Najwięcej uwagi posiłkom spożywanym przez dominikanów 
poświęcił Rafał Kubicki, analizując ustawodawstwo zakonne, a także źródła 
odnoszące się do klasztorów mendykanckich położonych na  terenie pań-
stwa zakonu krzyżackiego w Prusach11  Wzmianki o posiłkach spożywanych 
przez zakonników odnaleźć można także w średniowiecznych spisach cudów, 
przykładowo w zbiorze miraculów św  Jacka Odrowąża znalazła się opowieść 
o duchownym, który postanowił wstąpić do klasztoru dominikanów w Kra-
kowie, jednakże nie mógł obyć się bez spożywania mięsa  Z tych względów 
porzucił konwent braci kaznodziejów i powrócił do macierzystego klasztoru 
kanoników regularnych12  Małgorzata Borkowska, omawiając dzieje konwentu 
dominikanów obserwantów w Górze Kalwarii, poczyniła wstępne uwagi doty-
czące diety zakonnej, wspominając także o potrawach spożywanych w czasie 
choroby (mięsiwa, wódka)13 

Skład posiłków, jakie spożywali chorzy bracia, kształtował się pod wpływem 
zarówno odgórnych regulacji prawnych, reguły zakonnej, konstytucji zakon-
nych, jak również pojawiających się trendów w nowożytnej medycynie, o czym 
świadczy np  obecność w menu czekolady serwowanej braciom14  Zakonnicy 

10 B. O’Sullivan, Medieval Irish Dominican Studies, ed. H. Fenning, Portland 2009, s. 150–151; zob. też 
uwagi odnoszące się do posiłków spożywanych przez zakonników w Szkocji: J.P. Foggie, Renaissance 
Religion in Urban Scotland. The Dominican Order, 1450–1560, Leiden–Boston 2003, s. 91–93.

11 R. Kubicki, Wokół klasztornego refektarza – przepisy i praktyka na przykładzie mendykantów z terenu 
państwa zakonu krzyżackiego w Prusach, [w:] Historia naturalna jedzenia, s. 123–135.

12 Por. K. Dobrowolski, Żywot św. Jacka. Ze studiów nad polską hagiografią średniowieczną, RK, 20 (1926), 
s. 31–32, przyp. 4; J. Rajman, O źródłach do zagadnienia, s. 193.

13 M. Borkowska, Klasztory dominikańskie w Górze Kalwarii, Góra Kalwaria 1997, s. 67–69.
14 Tematyka leczniczych właściwości poszczególnych potraw w nowożytnej Polsce podejmowana 

była przez D. Raj, J. Węglorza, Lecznicze wykorzystanie żywności w epoce nowożytnej na przykładzie 
kuracji owsianej, [w:] Leki roślinne w terapii od czasów starożytnych po współczesne. Zagadnienia te-
oretyczne i praktyczne, red. B. Płonka-Syroka, A. Syroka, K. Sudoł, Wrocław 2013, s. 147–154; zob. też 
uwagi D. Raj, J. Węglorz, Leki roślinne w epoce staropolskiej (XVII–XVIII wiek), [w:] Lek roślinny – historia 
i współczesność, t. I, red. B. Płonki-Syroki, A. Syroka, K. Sudoł, Wrocław 2012, s. 33–43; odnośnie do 
czekolady zob. uwagi F. Lebrun, Jak dawniej leczono. Lekarze, święci i czarodzieje w XVII i XVIII wieku, 
Warszawa 1997, passim; M. Ferenc, Czasy nowożytne, [w:] Obyczaje w Polsce, red. A. Chwalba, War-
szawa 2004, s. 157. 
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cierpiący na problemy zdrowotne spożywali inne potrawy, co sankcjonowała 
reguła św  Augustyna  W rozdziale V Starania o chorych czytamy: „Jeżeli 
tym, którzy słabsi są z powodu dawnego trybu życia, udziela się odmiennych 
pokarmów”15  Zapis ten był bezpośrednią konsekwencją zapisu z rozdzia-
łu I: „Przełożony wasz niech rozdziela każdemu z was ubranie i pożywienie, 
nie równomiernie każdemu, gdyż nie jednakowem cieszycie się zdrowiem, 
lecz każdemu stosownie do jego potrzeby  Tak bowiem czytacie w dziejach 
apostolskich, iż wszystko było im wspólnem i udzielano każdemu, stosownie 
do jego potrzeby”16  Z tych względów chorzy zakonnicy uzyskiwali prawo 
do spożywania mięsa np  w piątki (w myśl zapisów kapituły z Mediolanu 
z 1340 r )17  To przeor dysponował prawem udzielenia dyspensy na spożywanie 
mięsa dla chorych braci18  Kwestia spożywania mięsa przez chorych była wie-
lokrotnie tematem obrad kapituł zakonnych, dla przykładu można wspomnieć 
o zapisach kapituł z lat 1249, 1250, 1251 czy 126919 

Lektura klasztornych rachunków jasno wykazała, że dla chorych zakon-
ników nabywano lepszą żywność, bardziej kaloryczną oraz tą, którą nowo-
żytna medycyna uważała za leczniczą  Uwagi odnoszące się do diety chorych 
zakonników należy rozpocząć od potraw mięsnych  W myśl zarówno reguły 
św  Augustyna, jak i kapituł zakonnych, chorzy bracia mogli spożywać potra-
wy mięsne  Ponadto zakonnik opiekujący się chorymi mógł zażądać, coby się 
okazało potrzebnem dla chorych20  Zapisy odnoszące się do zakupów żywności 
dla chorych braci sugerują, że za najpotrzebniejsze uznawano potrawy mięsne 
oraz pieczywo lepszego gatunku – czyli białe21  Dopiero z czasem pojawiają 
się owoce, cukier czy herbata  Nie należy także zapominać o napojach spoży-
wanych przez chorych  Bracia słabujący na zdrowiu liczyć mogli na kurację 
piwem, i to nie byle jakim, najczęściej było to piwo wareckie słynące na całym 

15 Ustawy zakonu kaznodziejskiego, Lwów 1933, s. 10–11.
16 Tamże, s. 7.
17 De ieiuniu, [w:] Constitutiones, declarationes, nr 9, kol. 313–314.
18 Por. postanowienia kapituły z Narbonn z 1393 r. zob. De carnibus, [w:] Constitutiones, declarationes, 

nr 4, kol. 93; zob. też tamże, nr 7, kol. 94.
19 Por. szerzej De carnibus, [w:] Constitutiones, declarationes, kol. 93; por. De infirmis, [w:] tamże, nr 9, 

kol. 326.
20 O praniu odzienia, kąpieli, chorych i udzielaniu rzeczy, pkt 54, [w:] Ustawy zakonu kaznodziejskiego, s. 19.
21 O znaczeniu pieczywa białego zob. uwagi M. Gadochy, Cech piekarzy i handel chlebem w Krakowie 

w okresie nowożytnym, Kraków 2012, s. 124 i n.
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Mazowszu22 ze swej jakości i smaku, oraz winem, co skwapliwie odnotowy-
wano w rachunkach 

Do najczęściej kupowanych mięs przeznaczonych dla niedomagających 
braci zaliczyć należy cielęcinę  W przeważającej większości zapisów informu-
jących o nabyciu tego rodzaju mięsa odnotowywano jedynie fakt przeznacze-
nia jej dla chorych  Owy zakup jest obecny w rachunkach zarówno w XVII, 
XVIII, jak i XIX w 23 Pisarze prowadzący rachunki odnotowywali znaczące 
ilości nabywanego mięsiwa – najczęściej były to ćwiartki cielęciny24, rzadko 
pojawiały się informacje o nabyciu całego cielęcia – dla brata chorego25 lub 
łopatki26  XIX-wieczne księgi rachunkowe najszczegółowiej opisywały zakupy 
cielęciny, nadmieniając, czy nabyto łopatkę cielęciny27, bądź o zgromadzeniu 
większego zapasu z przeznaczeniem na tydzień dla chorych28  Kuracja zakła-
dała spożywanie pieczonego mięsa, co poświadczone jest już w II poł  XVII w 29 
Wraz z pieczenią cielęcą zakonnikom podawano także rosół30 oraz wątróbkę31  
W przeważającej większości przypadków niestety nie zaznaczono imienia 
zakonnika, dla którego było to przygotowywane  Sporadycznie wzmianko-
wano, dla kogo przeznaczone były zakupy, jak miało to miejsce w kwietniu 
1729 r  – wówczas był to brat Stefan32  Pisarze XIX-wieczni doprecyzowywali, 
czy mięso nabyto na potrzeby gości czy chorych braci, a nawet na jaki dzień 
zostało zakupione33 

22 Zob. Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII–XVIII wieku, Łódź 1975, s. 47; Z. Gloger, Piwo, [w:] Ency-
klopedia staropolska ilustrowana, t. IV, Warszawa 1903, s. 30.

23 Zob. przykładowe zapisy z lat 60. XVII wieku: ADK, Wa 80, s. 198, 188, 182, 181, 180, 160, 143, 129, 93, 
53, 46; z lat 60. i 70. XVIII w., ADK, Wa 45, s. 23, 189; ADK, Wa 42, s. 159; zob. zapisy z 21 VII 1803 r., ADK, 
Wa 52 [b.p.], 17 IX 1804 r., 9 XII 1804 r., 5 II 1805 r., 10 II 1805 r., 12 II 1805 r.

24 ADK, Wa 42, s. 86 [22 II 1764 r.]; ADK, Wa 45, s. 5 [30 V 1760 r.], s. 7 [15 VI 1768 r.].
25 ADK, Wa 33, s. 163 [IV 1729 r].
26 ADK, Wa 52, [6 VII 1809 r.].
27 Tamże [16 IV 1805 r.].
28 Tamże [25 VII 1805 r.].
29 ADK, Wa 80, s. 143.
30 ADK, Wa 19, s. 184 [13 XII 1746 r.]. 
31 ADK, Wa 52 [24 VI 1807 r.].
32 ADK, Wa 33, s. 163.
33 Zob. ADK, Wa 52 zapis z 8 VIII 1805 r., za cielęcine wtorkową dla gości i chorych; 15 VIII 1805 r., za cielęcinę 

poniedziałkową dla chorych; 2 X 1805 r., za cielęcinę niedzielną dla chorych [b.p.].
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Do prawdziwych wyjątków zaliczyć należy zapis o zakupie kurcząt dla cho-
rego (19 XI 1665 oraz 1/2 VIII 1665 [data dzienna niemożliwa do odczytania 
z powodu ubytku w rękopisie]34, 15 V 1681 r )35 

W myśl postanowień reguły św  Augustyna chorzy bracia mogli otrzy-
mywać potrawy odbiegające od zwyczajowego menu zakonnego, bardziej 
wystawne i  lepsze gatunkowo, tak aby jak najszybciej odzyskali zdrowie 
i siły36  Z tych względów w rachunkach począwszy od XVII w  odnotowy-
wano fakt zakupu białego pieczywa, bułek, obwarzanków37, a nawet bisz-
koptów  Przykładowo 20 III 1685 r  odnotowano wydatek 15 gr na biszkopty 
dla chorych38  Najczęściej jednak wśród zapisów o wydatkach umieszczano 
zwrot chleb biały chorym39, rzadziej klasztorny pisarz zapisywał na chleb cho
remu40, bądź na bułki dla chorych41  W tym ostatnim przypadku z dużą dozą 
prawdopodobieństwa można założyć, że zakupiono wówczas pieczywo lepsze, 
z białej mąki  Zakonnicy zapisujący wydatki czasem łączyli kilka grup pro-
duktów opatrując je wspólną adnotacją – dla chorych, jak miało to miejsce 
w przypadku zakupu chleba białego oraz piwa wareckiego w październiku 
1667 r 42 Prowadzący rachunki niezwykle rzadko zapisywali, co miało zo-
stać przygotowane z zakupionych składników  Z tego powodu na szczególną 
uwagę zasługuje adnotacja z niedzieli 31 X 1746 r , kiedy to czytamy o na-
byciu: bułkę chleba pod rosół dla chorego43  W XVIII w  do listy żywności, 
jaką podawano chorym, dopisać należy oliwę, przykładowo w listopadzie 
1744 r  pisarz zanotował: dla chorego brata Antoniego na oliwę y chleb biały  
wydano 12 gr44 

34 ADK, Wa 80, s. 56, 48.
35 ADK, Wa 82, s. 70.
36 Zob. Starania o chorych, [w:] Ustawy zakonu kaznodziejskiego, s. 11–12.
37 Zob. przykładowy zapis obarzanki suchotnikom ADK, Wa 80, s. 175; dzieje obwarzanków omawiają 

I. Czaja, M. Gadocha, Obwarzanek krakowski. Historia, tradycja, symbolika, Kraków 2008, s. 9 i n.; M. Ga-
docha, Cech piekarzy, s. 125–127.

38 ADK, Wa 82, s. 209.
39 ADK, Wa 32, s. 111; ADK, Wa 80, s. 162, 158, 156.
40 Tamże, s. 159.
41 Zob. przykładowo zapisy z rachunków obejmujących lata 1762–1765, ADK, Wa 42, s. 35, 36, 38, 156, 

160.
42 ADK, Wa 32, s. 112, 113.
43 ADK, Wa 19, s. 174.
44 ADK, Wa 37, s. 61.
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By jak najszybciej wyzdrowieć, zakonnicy konwentu warszawskiego otrzy-
mywali porcje cukru  Praktyka zakupu cukru dla chorych poświadczona jest 
w XVII-wiecznych rachunkach, np  3 g 23 VI 1681 r  dla anonimowego brata 
chorego45  Lektura tych rachunków pokazuje coraz większe ilości kupowanego 
cukru, przeznaczonego do konsumpcji przez chorujących zakonników  I tak 
3 VI 1768 r  zakupiono funt cukru dla chorych46, w innym miejscu nadmienio-
no, że nabyto cukier dla 5 chorych47  Cukier kupowany dla chorych łączono 
z cytryną48, herbatą49, kaszą50 lub masłem51  Niestety pisarz zakonny nie spre-
cyzował informacji zanotowanej w kwietniu 1771 r  brzmiącej: B. Marcinowi 
na cukier do lekarstwa – 15 gr52  W przypadku zakupu cukru pisarze zakonni 
czasem informowali o imionach współbraci, dla których miał być on przezna-
czony (w listopadzie 1744 r  był to brat Antoni53, w styczniu 1765 o  Ludwik)54  
Kuracja cukrem była znacznie kosztowniejsza od wzmiankowanych powyżej 
zakupów, wysokość wydatków najczęściej wynosiła ponad 1 zł 

Podobnie jak w przypadku pieczywa wypiekanego z lepszej, delikatniej-
szej i bardziej wartościowej mąki, chorzy bracia otrzymywali w konwencie 
warszawskim specjalne gatunki kasz – określane mianem drobnej kaszy55  
Przykładowo w 1744 r  jednemu z ojców serwowano drobną kaszę i masło, 
na co 21 II 1744 r  wydano 25 gr56  Niestety nie sposób ustalić, czy zapis 6 gr  

45 ADK, Wa 82, s. 76. Zapisy o nabyciu cukru częściej uchwytne są w źródłach XVIII-wiecznych, zob. 
przykładowo ADK, Wa 42, obejmujący wydatki z lat 1762–1765, s. 26, 33, 34, 35, 36, 38, 62, 125, 144.

46 ADK, Wa 45, s. 5; zob. też kolejne informacje o nabyciu cukru ADK, Wa 45, [8 VI 1768 r.] s. 6, [15 VI 1768 r.], 
funt cukru, s. 7, [9 IV 1768 r.] s. 11, [14 IX 1768 r.] s. 15, [23 II 1772 r.] s. 98, [27 II 1772 r.] s. 98, [26 V 1775 r.] 
s. 162.

47 ADK, Wa 42, s. 35, na co wydano 1 zł i 8 gr.
48 ADK, Wa 45, s. 15 [14 IX 1768 r.] – wydano wówczas aż 2 zł i 15 gr.
49 ADK, Wa 42, s. 30 [13 IV 1763 r.] – 1 zł, 7 gr; ADK, Wa 45, s. 98 [22 II 1772 r.]. 
50 Tamże, s. 99 [III 1772 r.].
51 Tamże, s. 102 [2 V 1772 r.]; o spożyciu masła w dawnej Polsce zob. szerzej M. Dembińska, Zmiany 

w polskiej kuchni od średniowiecza do końca XVII wieku na tle europejskim. Compendium ferculorum 
z 1682 r., [w:] Szkice z dziejów materialnego bytowania społeczeństwa polskiego, red. M. Dembińska, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989, s. 197.

52 ADK, Wa 45, s. 130.
53 ADK, Wa 37, s. 61.
54 ADK, Wa 42, s. 144.
55 ADK, Wa 37, s. 36; o odmianach kasz zob. uwagi Z. Gloger, Kasza, [w:] Encyklopedia staropolska ilustro-

wana, t. III, Warszawa 1902, s. 22.
56 Tamże, s. 50. 
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i 2 szelągów wydanych w marcu 1744 r  na drobną kaszę dla chorego brata 
Gabriela, można powiązać z wydatkami z lutego tegoż roku57 

Lektura ksiąg rachunkowych z XVII w  prowadzonych w konwencie war-
szawskim wykazuje, że chorym zakonnikom polecano dietę wysokobiałkową, 
obfitująca w nabiał  Najwcześniej odnotowywano zakupy jajek58, i to często 
w znaczącej liczbie, w XVIII w  po 1559, 3060, a nawet kopy jaj61  Najczęściej 
jednakże wspominano jedynie o zakupie iaiec dla chorych62 

W pochodzących z XVIII w  rachunkach można odnaleźć informacje o za-
kupach pożywienia przeznaczonego dla chorych – są nimi: masło63, mleko64 
oraz śmietana65, podobnie jak w innych przypadkach sumy wówczas wydat-
kowane nie były znaczące, wahały się od 6 do 12 gr, sporadycznie osiągając 
wysokość 1 zł  Wysoka wartość odżywcza nabiału z całą pewnością sprawiła, 
że pojawił się on wśród listy składników potraw nabywanych dla mających 
problemy ze zdrowiem zakonników 

Omawiając leczniczą dietę warszawskich zakonników, należy wspomnieć 
o zakupach owoców  Najwcześniej nabywano gruszki i jabłka, co poświadczone 
jest już w XVII w 66 Jabłka podawano w rozmaitych postaciach, we wrześniu 
1668 r  pisarz zakonny odnotował zakup jabłek choremu do jabłecznika za 3 gr67  
Zakupy tych owoców, zarówno w rachunkach XVII, XVIII jak i XIX-wiecz-
nych często przejawiają się wśród żywności nabywanej dla chorych braci68  
Z II poł  XVII w  zachowały się zapisy o nabywaniu śliwek69, wiśni70, malin71 dla  

57 Tamże, s. 49.
58 Zob. przykładowo: ADK, Wa 80, s. 96 [4 i 6 XII 1668 r.] oraz kolejne zapisy tamże, s. 150, s. 33, 15.
59 ADK, Wa 45, s. 21 [25 XII 1768 r.].
60 Tamże, s. 22 [20 XII 1768 r.].
61 ADK, Wa 19, s. 285 [VI 1748 r.].
62 Tamże, s. 184 [14 XII 1746 r.]; ADK, Wa 45, s. 19 [11 XI 1768 r.].
63 Tamże, s. 181 [XII 1746 r.]; (1 zł), s. 5 [1 VI 1768 r.]; (15 gr), s. 6 [5 VI 1768 r.].
64 ADK, Wa 37, s. 35 [VI 1743 r.].
65 Tamże, s. 37 [VII 1743 r.].
66 Zob. przykładowe zapisy ADK, Wa 82, z 7 IX 1680 r., kiedy to wydano 2 grosze na zakup gruszek, s. 41, 

a także z III 1682 r., kiedy to 1 zł przeznaczono na jabłka, s. 102.
67 ADK, Wa 80, s. 165.
68 Tamże; ADK, Wa 42, s. 33–34, 38–39, 146.
69 ADK, Wa 80, s. 181–183; za śliwki dla B. Franciszka chorego ADK, Wa 19, s. 181 [XII 1746].
70 ADK, Wa 80, s. 153, 155, 158–159.
71 Tamże, s. 155.
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chorych braci  Doceniano także walory lecznicze cytryn72  Nabyto je, np  14 IX 
1683 r , wraz z innymi niezbędnymi medykamentami dla chorych zakonników – 
z piwem wareckim73 lub z chlebem białym 9 X 1775 r 74 

XVIII-wieczne księgi rachunkowe przynoszą informacje o  jeszcze jed-
nym składniku pożywienia, który nabywano, aby przywrócić zdrowie pa-
cjentom – była nim czekolada  Warto zaznaczyć, że leczenie tym specyfikiem 
było dość rozpowszechnione pomimo jego wysokiej ceny  Co należy zazna-
czyć, zapisy o kuracji czekoladą są nader rzadko spotykane  Dysponujemy 
przykładowymi zapisami za zakup tabliczki czekolady75 za 3 zł i 24 gr oraz 
za zakup funtu czekolady76 za 8 zł i 26 gr  W tym ostatnim przypadku pisarz 
nie odnotował, że była ona przeznaczona dla chorego zakonnika, jednakże 
biorąc pod uwagę fakt, że w dwóch poprzednich przypadkach nabywano 
czekoladę dla tego samego o  dr  Wrzeszcza, to także i ten odosobniony zapis 
należałoby wiązać z osobą chorującego zakonnika  Zakonnik ten cieszył się 
specjalnymi względami w konwencie, nabywano dlań lepszą żywność, np  piwo 
szlacheckie77. Wynikało to z zapewne z tego, że zaangażowany był w opraco-
wanie historii zakonnej, o czym informują rachunki klasztorne z 20 V i 15 VII  
1732 r 78

Przedstawienie prozdrowotnej diety klasztornej nie byłoby pełne, gdy-
by nie istotny aspekt napojów posiadających zdaniem ówczesnych lekarzy 
działanie lecznicze  Można wspomnieć np  o zakupie kwarty octu winnego 

72 Zob. przykładowe informacje o zakupie cytryn: ADK, Wa 42, s. 32 [za dwie cytryny dla chorego], s. 36; 
dla brata Hermeneryka chorego na cytryny [10 XII 1771 r.] ADK, Wa 45, s. 94. Kwestię spożycia cytryn 
w okresie staropolskim omawia Janusz Tazbir, Konsumpcja cytrusów w Polsce XVI–XVIII w., [w:] Poży-
wienie w dawnej Polsce, red. J. Leskiewiczowa, M. Dembińska, Warszawa 1967, s. 105 i n.

73 ADK, Wa 82, s. 149.
74 ADK, Wa 45, s. 171.
75 ADK, Wa 34, s. 295 [21 II 1736 r., 3 III 1736 r.].
76 Tamże, s. 194 [25 IV 1733 r.].
77 Tamże, s. 194.
78 Tamże, s. 114, 160. W sporządzonym w XIX wieku wykazie zmarłych zakonników odnotowano śmierć 

7 III Dominika Wrzeszcza, magistra świętej teologii pochodzącego z konwnetu warszawskiego, profesję 
złożył 17 I 1695 r., pochowany został w Warszawie, zmarł w 1725 r. AGAD BOZ, rkps 3152, s. 256 data 
ta stoi jednak w sprzeczności z przywołanym wyżej zapisem z rachunków mówiącym o opracowywa-
niu historii zakonnej; zob. też wzmiankę o studiach w Salamance Los Dominicos Polacos, estudiantes 
en Espaňa en los siglos XVI-XVIII: El caso de Salamanca, [w:] From Ireland to Poland. Northern Europe, 
Spain and the Early Modern World, ed. E. García Hernán, R. Skowron, Valencia 2015, s. 78, 82.
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w styczniu 1777 r 79, oliwy dla chorego 11 III 1763 r 80, mleka czasem łączo-
nego z bliżej nieokreślonymi lekarstwami81, podawano je także samodzielnie82, 
aczkolwiek wymienione pozycje jedynie sporadycznie są  wzmiankowane 
w klasztornych rachunkach  Prym wśród napojów leczniczych wiodą nastę-
pujące trunki: piwo, wódka, wino  I tak najchętniej w klasztorze warszawskim 
nabywano dla chorych braci piwo wareckie83  Tym słynnym na Mazowszu 
trunkiem częstowano także gości przybywających do klasztoru  Podawano 
je  także osobom odpowiedzialnym za  leczenie zakonników w  XVII w 84 
Lekarze troszczący się o  zakonników raczeni byli także winem, specjalnie 
w  tym celu nabywanym85  Oprócz piwa wareckiego nabywano bliżej nie-
określone piwo szlacheckie, czasem kuracja zakładała także zakup cytryn, 
jak miało to  miejsce 16  X  1736 r 86 Piwem szlacheckim leczeni byli także 
wspominany wyżej kronikarz zakonny o  Wrzeszcz87 czy magister studium 
generalnego88  W pewnych przypadkach określenie konkretnego gatunku lub 
rodzaju nabywanego piwa jest niemożliwe, gdyż pisarze zanotowali jedynie 
piwo choremu89  Identycznie wygląda kwestia zakupów wina dla chorych, 
pisarze zapisywali: na wino dla chorego90  Dzięki księdze rachunkowej pro-
wadzonej w latach 1772–1778 można dokładnie prześledzić zakupy alkoholu 
nabywanego w celach leczniczych91  Lektura tego rękopisu ukazuje wyraźną 

79 ADK, Wa 45, s. 193.
80 ADK, Wa 42, s. 154.
81 Zakup z 7 II 1742 r.; por. ADK, Wa 37, s. 10.
82 Zakup z 15 II 1742 r.; por. ADK, Wa 37, s. 9. W obu przypadkach pisarz zanotował, że chorował o. Funk.
83 Zob. przykładowe zapisy, np. z X 1666 r. ADK, Wa 32, s. 111 oraz kolejne adnotacje o nabyciu piwa 

wareckiego, s. 111, 112; por. wybrane zapisy informujące o nabyciu piwa wareckiego dla chorych, 
ADK, Wa 80, s. 184, 182, 158; ADK, Wa 82, s. 76, 78, 84, 86, 92, 107–108, 128.

84 ADK, Wa 80, s. 157–158,166.
85 Zob. informacje z 28 V 1680 r. za wino dla pana doktora co chodził do chorych 8 zł; por. ADK, Wa 82, 

s. 32 oraz z X 1729 r. za kwartę wina dla Doktora 2 zł, 16 florenów; por. ADK, Wa 34, s. 42.
86 Tamże, s. 323.
87 Tamże, s. 194, 196.
88 Tamże, s. 148 [II 1732 r.], 149.
89 ADK, Wa 80, s. 46, 161.
90 ADK, Wa 37, s. 10; przegląd literatury omawiającej spożycie wina w okresie staropolskim zawiera tekst 

D. Lewandowskiej, Od węgrzyna do szampana. Wino, smak i wyróżnienie w Polsce XVII–XVIII w., PH, 102 
(2011), z. 4, s. 698–700.

91 ADK, Wa 47 Percepta znajdującego się Likworu w Piwnicy Klasztoru OO. Dominikanóww Warszawie. 1772 – 
1778, [b.p.] Poniżej zapisy będą cytowane z podaniem dat dziennych poszczególnych wydatków. Zapisy 
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dominację wina francuskiego nad innymi trunkami, jakie podawane były 
chorym zakonnikom92, niejednokrotnie precyzyjnie wspominano, ile szkla-
nic lekarstwa otrzymał dany zakonnik93  Wino francuskie dodawano także 
do posiłków, o czym świadczą przykładowe adnotacje na polewkę94, na zup
kę95, na potrawkę96, na żurek97  Wino francuskie łączone było z lekarstwami, 
niestety zapisy z ksiąg rachunkowych nie podają bliższych informacji, jakie 
były to specyfiki98  Do prawdziwej rzadkości zaliczyć należy zapisy o nabyciu 
dla chorych wina reńskiego99 lub węgierskiego100 

Dzięki skrupulatności pisarza wiadomo, że wino dostarczane było zakon-
nikom do ich cel101, jak również do klasztornej infirmerii, w której przebywali 
zapewne bracia wymagający troskliwszej opieki medycznej102 

Obok piwa czy wina ówczesna medycyna polecała stosowanie wódki  Napój 
ten polecany był w różnych stanach chorobowych103  Używany był zarówno 
do leczenia wnętrza organizmu, jak i do przecierania ciała w formie różnych 
maści  Praktyki warszawskich dominikanów nie były niczym zaskakującym 
ani odbiegającym od panujących wówczas zwyczajów, oddawały ówczesny 
poziom wiedzy medycznej  Identycznie przebiegał proces leczniczy, np  wśród 

te prowadzone były wyjątkowo starannie, pisarz znacznie częściej niż jego poprzednicy wspominał 
imiona chorych zakonników.

  92 Tamże, zapis z dnia 27 XII 1772 r. dla chorego kaznodziei; 27 VI 1773 r. dla o. Gabriela.
  93 Tamże, zapis z dnia 3 IV 1773 r., 8 IV 1773 r. dla chorego o. Regenta 1 szklanica; 14 VII dla chorego o. Karola 

formali; 22 VI 1774 r. choremu bratu Pedagogowi 2 szklanice; 16 VII 1774 r. o. Dalmacemu 2 szklanice.
  94 Tamże, zapis z dnia 13 XI 1772 r.; 10 VI 1775 r.; 27 I 1776 r. 2 VI 1776 r.; 16 III 1777 r.; 31 III 1777 r.; 30 IX 

1777 r.; 10 XII 1777 r.; 10 III 1778 r.; 7 VII 1778 r. 10 VII 1778 r. 18 VII 1778 r.; 11 XI 1778 r.
  95 Tamże, zapis z dnia 29 XI 1772 r.; zapis z dnia 7 XII 1774 r. dla subprzeora 1 kwarta i 1 półkwarta; zob. 

też zapisy: 19 III 1775 r.; 7 V 1776 r.; 27 IX 1776 r. dla o. Przeora 1 półkwarta; 11 X 1776 r.; 12 X 1776 r.; 
14 X 1776 r., 25 X 1776 r.; 22 III 1777 r.; 1 V 1777 r. dla o. Przeora 2 szklanice; 11 V 1777 r. dla o. Subprzeora 
y dla Pana Lawendowskiego 1 półkwarta i 1 szklanica.

  96 Tamże, zapis z dnia 24 X 1776 r.; 29 X 1776 r.; 2 XI 1776 r.
  97 Tamże, zapis z dnia: 31 V 1776 r.; 15 II 1777 r.
  98 Tamże, zapis z dnia 19 V 1776 r.
  99 Tamże, zapis z dnia 8 X 1777 r., wówczas nabyto za 5 zł butelkę wina reńskiego.
100 Tamże, zapis z dnia 14 VI 1778 r.
101 Tamże, zapis z dnia 20 XII 1773 dla o. Bakałarza chorego; 26 IV 1774 dla chorego o. kaznodziei Bernarda; 

16 III 1777 r. dla chorych na pokoje; 27 III 1777 dla O Supprzeora na pokoje. 
102 Tamże, zapis z dnia 18 XI 1774 r.; 22 XII 1774 r. dla chorych na infirmaryą 1 kwarta.; zob. też wydatki 

na klucze do infirmerii zapisy z dni: 23 VIII 1772; na malowanie 14 IX 1772 r.
103 Zob. uwagi: Zbigniew Kuchowicz, dz. cyt., s. 45, 60, 62–63.



256  Bracia z ulicy Freta

krakowskich klarysek, karmelitanek, sandomierskich benedyktynek czy be-
nedyktynów w Mogilnie104 

W przeważającej części zapisów informujących o zakupie tego preparatu 
medycznego nie sposób ustalić, czy był stosowany wewnętrznie czy w formie 
maści  Pisarze najczęściej zapisywali za gorzałę dla brata Medarda chorego 
16 gr105, za wódkę dla chorych106  O tym, że wódka używana była także do prze-
cierania ran i ciała chorych, świadczą zapisy: na wódkę do smarowania brata 
Theodora na nowicjat107 czy na gorzałkę do gojenia rany brata Jakuba108.

W XVIII w  na kartach klasztornych rachunków pojawia się kolejny specyfik 
podawany chorym zakonnikom – jest nim herbata  Warto podkreślić, że był to, 
w porównaniu do innych preparatów leczniczych, dość drogi składnik klasz-
tornego menu – koszt początkowo odnotowywany wynosił 12 gr i 2 szelągi109  
Miód pitny, jak sugeruje lektura źródeł zakonnych nie znajdował zastosowania 
w klasztornej infirmerii  Co ciekawe pojawia się on dopiero w XIX w  – za miód 
prasny dla O Dra Ludwika chorego 2 zł110 

Lektura ksiąg rachunkowych pozwoliła na identyfikację szeregu składników 
diety chorych zakonników  Za szczególnie wartościowe dania w czasie kłopo-
tów ze zdrowiem uważano potrawy mięsne bazujące na cielęcinie, podawane 
z lepszym gatunkowo pieczywem oraz napojami, które na co dzień przeznaczo-
ne były dla gości przybywających do klasztoru  Na uwagę zasługują także liczne 
owoce bogate w witaminy podawane zakonnikom  Zestawiając menu chorych 
braci z codziennymi zestawami posiłków, warto zwrócić uwagę na wyraźną 

104 P. Gąsiorowska, Kuchnia i infirmeria, s. 399, 401, 402; „Pito również, ale zdaje się, że głównie w celach lecz-
niczych wódkę z cynamonem, piołunkową, zieloną, białą, kminkową, migdałową, ratufię i tupolową”, taż, 
Życie codzienne w klasztorze klarysek krakowskich od XIII do końca XVIII wieku, s. 93; A.M. Wyrwa, dz. cyt., 
s. 379; C. Gil, dz. cyt., s. 200–202; zob. też L. Bartkowiak, Kształtowanie się aptekarstwa w Polsce (XIII–XX 
wiek). Studium historiograficzne, Poznań 2004, s. 165; A. Szylar, Lecznictwo w klasztorze benedyktynek 
w Sandomierzu, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica”, 2 (2003), s. 285; 
taż, Rzecz o tym, jak benedyktynki kuchnię prowadziły, s. 201; taż, Troska o zdrowie kobiet w klasztorach, 
s. 111; O.M. Przybyłowicz, „Dla prędszego wydawania obiadu…”, s. 263–264; odnośnie do gatunków 
gorzałki zob. uwagi Z. Gloger, Gorzała [w:] Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. II, Warszawa 1901, 
s. 203; zob. też A. Szylar, „Za róże do smażenia, wiśnie i maliny…”, s. 274.

105 ADK, Wa 82, s. 135 [29 V1683 r.].
106 ADK, Wa 42, s. 32, 33 [wódka sendeczna – W.S.] [26 IV 1763 r., 28 IV 1763 r., 2 V 1763 r.].
107 ADK, Wa 34, s. 375 wydano wówczas 12 gr i 2 szelągi [23 II 1738 r.].
108 Tamże, s. 205 [1733 r.].
109 Zob. przykładowe zapisy: ADK, Wa 42, s. 33–35, 38–39, 88–89.
110 ADK, Wa 52 [14 I 1802 r.] [b.p.].
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dominację potraw mięsnych, zdrowi zakonnicy spożywali za to większą ilość 
ryb, czasem dość kosztownych, takich jak jesiotry czy szczupaki  Analiza ksiąg 
rachunkowych ukazała, że dominikanie zajmowali się także leczeniem osób 
świeckich przebywających w ich klasztorze  Najczęściej były to osoby wynaj-
mujące stancje w pomieszczeniach należących do zakonników  Wymownym 
przykładem ilustrującym to zjawisko jest troska, jaką otoczono chorego Pana 
Lawendowskiego, którego zdrowie ratowano winem francuskim111  Leczono 
także świeckich pracujących na rzecz zakonników112 

Na zakończenie rozważań warto przytoczyć fragment zestawienia odno-
towanego w kwietniu 1763 r , wówczas to nabyto dla chorych zakonników: 
w niedzielę i poniedziałek cielęcinę, w poniedziałek jabłka, wtorek marchew, 
czwartek znów cielęcinę, w tygodniu poprzedzającym tę adnotację we środę 
nabyto drobną kaszę113  Te precyzyjne zakupy ukazują podstawę dawnej lecz
niczej diety chorych zakonników 

Zapisy ksiąg rachunkowych dotyczące wyżywienia nie tylko ukazują roz-
wój ówczesnej wiedzy medycznej, wprowadzenia nowinek takich jak choćby 
czekolada, lecz także obrazują rozwój samego konwentu i  jego zasobności  
Aby pełniej zobrazować ten proces, w aneksie zawarto wykaz sprzętów znaj-
dujących się klasztornej kuchni około roku 1610, czyli 7  lat od momentu 
kiedy kapituła prowincjalna obradująca w Poznaniu w 1603 r  podjęła myśl 
o  fundacji klasztoru warszawskiego  Spis przedmiotów kuchennych jasno 
ukazuje, że konwent ten początkowo nie należał do najzamożniejszych114  

111 ADK, Wa 47, zapisy: 21 I 1775 r., P. Lawendowskiemu choremu 1 kwarta, 1 szklanica; 8 III 1776 r., do za-
grzania 1 półkwarta; 19 XI 1776 r.; 5 II 1777 r.; 26 II 1777 r.; 9 III 1777 r.; 10 V 1777 r., P. Lawendowskiemu 
choremu do stancyi; 2 VI 1777; 25 XI 1777 r., dla chorego P. Lawendowskiego na polewkę; 3 XII 1777 r.; 
8 XII 1777 r. 

112 Zob. przykładowy zapis ADK, Wa 47, 8 I 1776 dla stangreta chorego 1 półkwarta wina francuskiego.
113 ADK, Wa 42, s. 156,158.
114 Wśród inwentarzy konwentów dominikańskich sporządzonych w początkach XVII wieku odnaleźć 

można informacje o sprzętach, jakie znajdowały się w kuchniach klasztornych, zob. przykładowo 
Inwentarz rzeczy kuchennych y Refectarskich znajdujących się w Janowie Podlaskim, ADK, Jp 1 [b.p.]. 
Przykładowo łęczycki konwent dysponował jedynie pojedyńczym talerzem cynowym, zob. ADK, 
Łcz 1, s. 58. Zob. też kolejne wzmianki o wyposażeniu kuchennym z początków XVII wieku klaszto-
rów w: Gdańsku – ADK, Gd 1, s. 31; Łowiczu – ADK, Łw 2, s. 31–32, 41; Piotrkowie – ADK, Prd 2 [b.p.]; 
Żninie – ADK, Żn 1, s. 68; Lublinie – ADK, Lb 10, s. 47, rękopis spisany jest tą samą ręką co konwentu 
warszawskiego; Opatowcu – Officina Culinae, ADK, Oc 3 [b.p.], rękopis spisany jest tą samą ręką 
co konwentu warszawskiego; Sochaczew – ADK, Som 1, s. 46, rękopis spisany jest tą samą ręką co kon-
wentu warszawskiego; Warka – ADK, Wk 1, s. 105–106, rękopis spisany jest tą samą ręką co konwentu 
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Niestety inwentarz konwentu warszawskiego odnotował jedynie wyposażenie 
kuchni, w niektórych konwentach pisarze spisywali także sprzęty znajdujące 
się w refektarzach115 

Analizując wspomnianą wyżej zdrową żywność warto zastanowić się nad 
następującym pytaniem: skąd zakonnicy mogli czerpać wiedzę dotyczącą 
potraw mających właściwości lecznicze? Jak wykazały badania historyków 
zachodnioeuropejskich studia medyczne zostały ograniczone już w epoce śred-
niowiecza  Należy jednakże podkreślić, że właściwości lecznicze np  cytryn były 
powszechnie znane, informacje o nich odnaleźć można choćby w popularnych 
w epoce staropolskiej dziełach Marcina z Urzędowa116  Można domniemywać, 
że warszawscy dominikanie dysponowali ogólną wiedzą dotyczącą właściwości 
leczniczych poszczególnych składników pożywienia, niekoniecznie podpar-
tą wykształceniem akademickim w zakresie medycyny  Warto podkreślić, 
że wspomniana lecznicza dieta zgodna była z ogólnymi poglądami, kiedy 
to mięsiwa, wina i biały chleb uznawano za najlepsze lekarstwa117  Zapewne 
wnikliwa analiza starodruków z klasztoru warszawskiego, obecnie przechowy-
wanych w bibliotece konwentu krakowskiego118, jest w stanie dać odpowiedź 
na postawione wyżej pytanie 

warszawskiego; Przemyślu – ADK, Pm 10, s. 19–20; zob. też dalsze wzmianki o sprzętach kuchennych 
w klasztorach; – Sambor ADK, Sb 1, s. 29 [inwentarz niekompletny]. Zob. też przykładowy inwentarz 
z XIX wieku przedstawiający sprzęt kuchenny ADK, Gi 185, s. 33.

115 Zob. przykładowo: Gdańsk – ADK, Gd 1, s. 31; Lublin – ADK, Lb 10, s. 47–48; Sochaczew – ADK, 
Som 1, s. 47; Opatowiec – Officina Refectorii ADK, Oc 3 [b.p.]; Warka – ADK, Wk 1, s. 105; Żnin – ADK, 
Żn 1, s. 69. 

116 Zob. szerzej uwagi J. Tazbira, dz. cyt., s. 107 i n.
117 Zob. szerzej uwagi F. Lebrun, dz. cyt., s. 62–63.
118 Zbiór ten jest w trakcie opracowywania.
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Aneks 1
Wykaz sprzętów kuchennych znajdujących się w konwencie warszawskim 

około 1610 r.

Oryginał: ADK, Wa 86 Inventarium officinarum:  

sacristiae, librariae et culinae Conventus S. Hyacinthi in Varsavia  

de anno circa 1610, s. 10–11.

W poniższej edycji w większości zachowane zostały zasady Instrukcji wydaw
niczej do źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku opr  K  Lepszego, 
Wrocław 1953 

Officina Culinae

Pulmiskow 8
Talerzow czynowych 10
Miszeczek malych 26
Kociel ieden wielki a 2 małe
Durslak 1
Roznow wielkich 2 maly 1
Mozdzierz bez tluczka
Bań starych 3
Roszts 1
Tasakow nowych 2 a trzeci Stary
Szufan 1
Kolowrotek do pieczen 1
Panew tylko iedna mala
Mlyniek do pieprzu 1
Siekir robotnych dwie a trzecia kuchenna
Piel dwie do tarcia drzewa
Do sieczki rzezania 2 kosie
Pielnik do Piel
Obrenczy dwie do kule lupania drew
Klin ieden zelazny
Lanczuchow żelaznych dwa





Dominikanie  
i opieka nad zwierzętami

Dzieje zwierząt w Dawnych wiekach to temat, który od dawna przyciąga 
uwagę badaczy  Wydawane i omawiane są zarówno liczne traktaty, jak i teksty 
źródłowe poświęcone zwierzętom1, analizowane są aspekty związane z pro-
cesem ich udomowiania, dziejami łowiectwa i polowań, rolą, jaką odgrywały 
w dawnych systemach gospodarczych, a także obecność zwierząt w dawnej 
sztuce2  W ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania tzw  

1 Beasts and Birds of the Middle Ages. The Bestiary and Its Legacy, red. W.B. Clark, M.T. McMunn, Phila-
delphia 1990; D. Hassig, Medieval Bestiaries. Text, Image, Ideology, Cambridge 1995; The Mark of the 
Beast. The Medieval Bestiary in Art, Life, and Literature, red. D. Hassig, New York–London 1999; R. Baxter, 
Bestiaries and their Users in the Middle Ages, Phoenix 1998; spośród polskojęzycznej literatury zob. 
S. Kobielus, Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. Starożytność i średniowie-
cze, Warszawa 2002; Bestiariusz, z katalońskiego przełożył R. Sasor, Kraków 2005; Albertus Magnus, 
On Animals. A Medieval „Summa Zoologica” translated and annoted by K.F. Kitchell Jr., I.M. Resnick, 
Vol. 1–2, Baltimore–London 1999; Fizjologi i Aviarium. Średniowieczne traktaty o symbolice zwierząt, 
przekł. i oprac. S. Kobielu, Kraków 2005; M. Starowieyski, „Zapytaj zwierząt, pouczą”, czyli opowiadania 
wczesnochrześcijańskich pisarzy o zwierzętach, Kraków 2014.

2 F. Klingender, Animals in art and thought to the end of the Middle Ages, ed. by E. Antal, J. Harthan, 
Cambridge, Massachusetts 1971; B. Rowland, Animals with Human Faces. A Guide to Animal Symbolism, 
Knoxville 1973. W dotychczasowej literaturze, zarówno zachodnioeuropejskiej, jak i polskiej, jak dotąd 
najwięcej uwagi poświęcono koniom na przestrzeni dziejów: A. Hyland, The Horse in the Middle Ages, 
Sutton 1999; The Medieval Horse and its Equipment c. 1150–c.1450. Medieval Finds from Excavations 
in London, red. J. Clark, London 1995; C. Gladitz, Horse Breeding in the Medieval World, Portland 1997; 
Z. Sawicka, Koń w życiu szlachty polskiej XVI–XVIII w, Toruń 2004; M. Czapski, Historia powszechna konia, 
t. 1–3, Poznań 1874; R. Heś, Koń bojowy i jego oporządzenie na XIV-wiecznym Śląsku, [w:] Viae historicae. 
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę 
urodzin, Wrocław 2001, s. 331–347; M.H. Gapski, Koń w kulturze polskiego średniowiecza. Wierzchowce 
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historią kulturową zwierząt3  Badacze przyglądają się związkom, jakie łączyły 
zwierzęta i ludzi, przebadano nie tylko słynne procesy zwierząt w dawnych 
wiekach4, lecz także aspekty związane z traktowaniem i postrzeganiem domo-
wych pupili – psów, kotów, papużek, a nawet małp czy borsuków5  Pomimo 
znaczącego dorobku historiografii ciągle niezbadana jest kwestia traktowania 
zwierząt w zgromadzeniach zakonnych, zwłaszcza w epoce nowożytnej6 

na ścieżkach wyobraźni, Poznań 2014; odnośnie do leczenia koni w dawnych wiekach zob. szerzej: 
K.D. Fischer, „A horse! horse! my kingdom for a horse!” Versions of Greek Horse Medicine in Medieval Italy, 

„Medizin Historisches Journal”, 34 (1999), s. 123–138; A. McCabe, A Byzantine Encyclopaedia of horse 
Medicine. The Sources, Compilation, and Transmission of the Hippiatrica, Oxford 2007; A.M. Doyen-Higuet, 
The „Hippiatrica” and Byzantine Veterinary Medicine „Dumbarton Oaks Papers”, 38 (1984) Symposium 
on Byzantine Medicine, s. 111–120; P. Nowak, S.A. Sroka, Konia! Konia! Me królestwo za konia! Uwagi 
o opiece nad koniem w średniowieczu, [w:] Biskupi, lennicy, żeglarze, red. B. Śliwiński Gdańsk 2003, 
s. 135–144; M. Król, Koń w społeczeństwie średniowiecznej Polski. Wybrane zagadnienia, praca licencja-
cka napisana pod kierunkiem dr. hab. Stanisława A. Sroki, prof. UJ, Kraków 2011, s. 27–44 (dziękuję 
autorowi za udostępnienie maszynopisu pracy). Recepty końskich leków z XV i XVI w. zawierają prace: 
K. Wenda, Leki końskie stosowane w stajniach królewskich w Krakowie w latach 1550–1553, „Wiadomo-
ści Weterynaryjne”, 1 (1919), nr 9, s. 134–135; nr 10, s. 155–157; nr 11–12, s. 183–184; M. Kowalczyk, 
G. Staśkiewicz, Lekarstwa końskie z dwóch rękopisów łacińskich z pierwszej połowy XV w., „Annales 
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio DD”, 34 (1979), s. 227–248.

3 Zob. szerzej, A Cultural History of Animals, red. L. Kalof, B. Resl, Oxford–New York 2007, t. I: A Cultural 
History of Animals in Antiquity, red. L. Kalof; t. II: A Cultural History of Animals in the Medieval Age, red. 
B. Resl; t. III: A Cultural History of Animals in the Renaissance, red. B. Boehrer; t. IV: A Cultural History 
of Animals in the Age of Enlightenment, red. M. Senior; t. V: A Cultural History of Animals in the Age 
of Empire, red. K. Kete; t. VI: A Cultural History of Animals in the Modern Age, red. R. Malamud; zob. też 
E. Wółkiewicz, Wielka masakra psów. Strach przed utratą czci w nowożytnych miastach Europy Środkowej, 
PH, 106 (2015), z. 4, s. 699–735.

4 E. Evansa, The criminal prosecution and capital punishment of animals in the middle ages, Londyn 1906; 
E. Cohen, Law, Folklore and Animal Lore, „Past and Present: A Journal of Historical Studies”, 110 (1986), 
s. 10–37; tenże, Animals in Medieval Perceptions: The Image of the Ubiquitous other, [w:] Animals and 
Human Society. Changing perspectives, red. A. Manning, J. Serpell, London–New York 1994, s. 61–66, 
72; P. Dinzelbacher, Animal Trials: A Multidisciplinary Approach, „Journal of Interdisciplinary History” 
32 (2002), No. 3, s. 405–421; J. Girgen, The historical and Contemporary Prosecution and Punishment 
of Animals, „Animal Law Review”, 9 (2003), s. 97–133; D. Oldridge, Strange Histories. The trial of the pig, 
the walking dead and other matters of fact from the medieval and Renaissance worlds, London–New York 
2005, s. 39–54; zob. rozdz. Procesy zwierząt [w:] M. Pastoureau, Średniowieczna gra symboli, Warszawa 
2006, s. 31–54.

5 Zob. szerzej recenzję W. Szymborski, Kathleen Walker-Meikle, Medieval Pets, The Boydell Press, Wood-
bridge 2012, s. 179, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 141 (2014), 
z. 1, s. 165–170 (tam dalsza literatura).

6 Należy podkreślić, że badacze najwięcej uwagi jak dotąd poświęcali życiu codziennemu zakonników 
w epoce średniowiecza: J. Kerr, Life in Medieval Cloister, London 2009; L. Moulin, Życie codzienne 
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Poniżej na podstawie klasztornych rachunków omówione zostanie zagad-
nienie opieki zdrowotnej, jaką roztaczali zakonnicy nad braćmi mniejszymi  
Dzięki informacjom zawartym na kartach rachunków z XVII, XVIII i XIX w 7 
można odnaleźć zapisy odnoszące się do  leczenia: koni, owiec, bydła, za-
kupu psów8 czy leczenia świń9  Przed omówieniem tytułowego zagadnienia 
należy podkreślić specyficzny charakter źródła, na podstawie którego za-
czerpnięto informacje o leczeniu zwierząt  Klasztorne rachunki informują 
o kwotach wydatkowanych na lekarstwa oraz zabiegi medyczne, często podają 
dokładną datę, kiedy na  ten cel wyasygnowano pieniądze  Próba dokład-
niejszego określenia, na co zostały one spożytkowane, nastręcza znacznych 
trudności  Bardzo często można spotkać jedynie lakoniczny zapis na le
karstwo dla koni/owiec czy innych zwierząt  Dla zakonników spisujących 
wydatki nie było to ważne, jaka przypadłość trapiła konie, lecz jedynie to, 
ile kosztowało ich leczenie  Z tego względu można tylko przypuszczać, ja-
kie choroby starano się wyleczyć  Należy także podkreślić, że w większości 
przypadków nie dysponujemy informacją o osobie, która leczyła zwierzę-
ta, najczęściej zamieszczano jedynie zwrot konowałowi od koni leczenia10,  

zakonników w średniowieczu (X–XV wiek), Warszawa 1986. Zob. uwagi w: Zarys historii polskiej wete-
rynarii z podstawami deontologii, red. S. Tarczyński, Warszawa 1990, s. 49–50. Wnikliwa lektura akt 
kapituł z całą pewnością umożliwi pełniejsze rozpoznanie tego zagadnienia, zob. np. zapisy akt kapituł 
generalnych zakonu braci kaznodziejów regulujące kwestię podróżowania konno: Constitutiones, 
declarationes et ordinationes capitulorum generalium Ordinis Praedicatorum Ab anno MCCXX usque 
ad MDCL emanatae, ed. V.M. Fontana cz. I, Romae 1655, kol. 259–261; zob. też przykładowo wzmiankę 
zezwalającą na posiadanie przez bernardynów pszczelich uli: Jan z Komorowa. Kronika zakonu Braci 
Mniejszych Obserwantów (1209–1536), przekł. O.K. Żuchowski, Kalwaria Zebrzydowska 2014, s. 204–205.

   7 ADK, Wa 19, 24, 30–37, 42–43, 45, 48, 52, 80, 82. 
   8 Od wykupienia psa od mistrza ADK, Wa 45, s. 201–202.
   9 Do rzadkości należą zapisy o zakupie lekarstw dla świń, zob. przykładowo wydatek 4 zł i 18 gr w związ-

ku z nabyciem bliżej nieokreślonego lekarstwa i maści dla świń do majątku w Mlęcinie, ADK, 
Wa 82, s. 351 [IX 1689 r.]. Świnie leczono także ciecierzycą – zob. ADK, Wa 34, s. 80 [15 VII 1730 r.].

10 ADK, Wa 82, s. 221 [VI 1685 r.]; s. 230 [VIII 1685 r.]; s. 288 [2 VI 1687 r.]; ADK, Wa 34, s. 222 [25 I 1734 r.]; 
ADK, Wa 42, s. 15 [XII 1762 r.]; s. 79; ADK, Wa 52 [23 VI 1805 r., 13 IX 1808 r., 1 IV 1812 r.]. Odnośnie 
do historii terminu „konował” zob. szerzej uwagi A. Perenca, Historia lecznictwa zwierząt w Polsce, 
oprac. i uzupełnił K. Millak, Wrocław–Warszawa 1958, s. 21; zob. też uwagi odnoszące się do historii 
lecznictwa koni C.C. Hannaway, Veterinary medicine and rural health care in pre-revolutionary France, 

„Bulletin of the History of Medicine”, 51 (1977), nr 3, s. 432 i n.; S. Gonkowski, Zabiegi na zwierzętach 
w dawnej polskiej weterynarii, [w:] Dawna medycyna i weterynaria. Środowisko a zwierzę, red. M.Z. 
Felsmann, J. Szark, M. Felsmann, Chełmno 2013, s. 95 i n.
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dopiero na kartach rachunków XIX-wiecznych pojawiają się imiona pierw-
szych weterynarzy11 

Najczęściej spotykanym zabiegiem, który odnotowano w rachunkach kon-
wentu warszawskiego, było upuszczanie krwi koniom  Kuracje te odnosiły się 
zarówno do tzw  klasztornych koni, jak i znajdujących się w folwarkach nale-
żących do warszawskiego konwentu  Należy jednakże zaznaczyć, że fakt przy-
należności zwierząt był rzadko zaznaczany  Dla przykładu można wspomnieć 
o zabiegach z dnia 15 czerwca 1682 r 12, z lipca 1731 r  wykonanych dla koni, 
za co zapłacono 3 zł13, 25 listopada 1775 r 14, 1 lipca 1805 r , co kosztowało zł15 

Zakonnicy prowadzący rachunki czasem nadmieniali, ilu koniom krew 
została upuszczona, np  3 maja 1731 r  konował nie tylko podał lekarstwo 
czterem zwierzętom, lecz także upuszczał krew wszystkim 12 koniom, za co 
zapłacono 8 zł16, dnia 26 lutego 1778 r  krew upuszczono zwierzętom17  Co war-
te jest podkreślenia, zabieg upuszczania krwi wykonywany był także w czasie 
podróży18  Wśród informacji o tych zabiegach można odnaleźć zapisy o umasz-
czeniu zwierząt19 czy o przynależności danego zwierzęcia20  Należy zaznaczyć, 
że upuszczaniu krwi poddawano także osoby zatrudnione w majątku klasztor-
nym, które na co dzień zajmowały się zwierzętami, np  woźnicom21 

Dla chorych zwierząt zakonnicy nabywali od konowałów specjalne le-
karstwa, niestety nie precyzowano, jakie przypadłości miały one wyleczyć, 
jedynie w kilku przypadkach zapisano recepturę leków  Pisarze zakonni odno-
towali zakupu lekarstw dla koni, np  13 lutego 1688 r  – 6 zł22, w lipcu 1689 r  –  

11 Zob. przykładowo: wydatki z 19 VI 1807 r. dla Ignacego konowała pracującego w Strzżowie ADK, 
Wa 52; II 1811 r. dla Józefa Sabickiego czy Józefa Falickiego z 5 VII 1811 r., tamże.

12 ADK, Wa 82, s. 108 (wydatek 15 zł).
13 ADK, Wa 34, s. 124.
14 ADK, Wa 45, s. 174.
15 ADK, Wa 52 [1 VII 1805 r.] [b.p.].
16 ADK, Wa 34, s. 113.
17 ADK, Wa 45, s. 208.
18 ADK, Wa 52 [28 X 1808 r.], na co wydano 1 zł i 5 groszy.
19 Tamże, 7 XI 1803 r. upuszczono krew koniowi gniademu, a 5 VII 1811 r. koniowi siwemu, na co wydano 

3 zł i 15 gr.
20 Przykładowo konował poddawał kuracji wierzchowca należącego do prowincjała, tamże [3 VII 1805 r.].
21 Zob. np. ADK, Wa 82, s. 221 [VI 1685 r.].
22 Tamże, s. 305.
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1 zł23, w styczniu 1707 r  – 12 gr24, 17 listopada 1731 r  „dla konie karych 
klasztornych”25, 28 kwietnia 1806 r  – dla koni26, dla owiec, w maju 1707 r  – 
lekarstwo dla jagnięcia, wydatek 1 zł 27  W odniesieniu do wybranych zapisek 
pisarze notowali, w jakim folwarku lub majątku przebywali „pacjenci”, i tak 
dnia 23 lipca 1731 r  wydano 24 zł (zwierzęta przebywały w majątku w Górcach, 
który jest obecnie dzielnicą Warszawy)28, 21 września 1738 r  widnieje wpis 
o wydatku 15 zł i 6 gr (majątek w Górcach)29, 18 maja 1730 r  wydano 3 floreny 
na leczenie bydła znajdującego się w majątku w Górcach30 

Szczęśliwie skrupulatni pisarze zakonni prowadzący rejestr wydatków cza-
sem zapisywali, jakie specyfiki zostały nabyte w celu przeprowadzenia kuracji 
leczniczej  Ponieważ najwięcej uwagi poświęcono rumakom, to od nich też 
wypada zacząć  I tak dla niedomagających koni nabywano lepszą gatunkowo 
żywność, np  siano31  Płacono także gospodarzom doglądającym chorych zwie-
rząt na pastwiskach32  Rumaki należące do majątku konwentu warszawskiego 
leczono otrębami33, a także smarowano je oliwą34 

Specyfiki, które kupowano, można podzielić na  maści lecznicze oraz 
na specjalnie sporządzane przez konowałów lekarstwa  Najczęściej nabywa-
no gorzałkę  W epoce nowożytnej powszechnie wierzono w jej leczniczą moc, 
z tych względów także w medycynie ludzkiej praktykowano specjalne lecze-
nie na bazie alkoholu35  Kuracje te mogły przybrać formę specjalnych maści 

23 Tamże, s. 347.
24 ADK, Wa 33, s. 85.
25 ADK, Wa 34, s. 139.
26 ADK, 52.
27 ADK, Wa 33, s. 87.
28 ADK, Wa 34, s. 120.
29 Tamże, s. 393.
30 Tamże, s. 57.
31 ADK, Wa 82, s. 186, 197 [wydatki 6 gr i 4 gr] [11 i 13 XII 1684 r.].
32 Przykładowo jeden z chłopów z Czerniakowa otrzymał 3 zł za trzydniową opiekę nad chorym zwie-

rzęciem pasącym sie na łąkach, ADK, Wa 52 [1 VII 1802 r.].
33 ADK, Wa 82, s. 197 [8 XII 1684 r.] [wydatek 4 gr].
34 Zob. przykładowo zakup butelki oliwy, ADK, Wa 52 [23 VI 1807 r.]. Klasztorne rachunki odnoto-

wują fakt nabycia oliwy także dla bydła, zob. ADK, Wa 34, s. 123 [26 VII 1731 r.]; ADK, Wa 34, s. 140 
[9 XI 1731 r.].

35 Zob. przykładowo M. Gorczyńska, Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia 
(1737–1821), Lublin 1999, s. 264–265; Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII–XVIII wieku, Łódź 1975, 
s. 45, 60, 62–63.
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do wcierania, jak i prostego spożywania gotowych produktów  Przeglądając 
klasztorne wydatki związane z zakupem alkoholu, warto zwrócić uwagę na je-
den aspekt, który co prawda nie wiąże się bezpośrednio z tematyką leczni-
czą, ale dotyczy on kwestii zwierzęcej – tzw  litkup  Praktyka ta znana była 
już w czasach średniowiecza, polegała ona na tzw  opiciu zawartej transakcji 
handlowej – w miejsce spisywania dokumentu poświadczającego czynność 
cywilno-prawną odbywała się konsumpcja alkoholu36  Zwyczaj średniowieczny 
przetrwał przez długie wieki, gdyż jeszcze w dziewiętnastowiecznych rachun-
kach widnieją adnotacje związane z  litkupem, który miał miejsce podczas 
nabywania koni czy wołów na Pradze37 

Nowożytna weterynaria praktykowała wcieranie alkoholu w bolące miejsca  
I  tak w klasztornych rachunkach zapisano zakup gorzałki, którą następnie 
wcierano w  formie maści, co miało miejsce np  2 września 1684 r 38, w  lip-
cu 1733  r 39 czy 2  stycznia 1741  r , wówczas smarowano koniowi nogi40, 
w czerwcu 1685 r 41, a  także 6 września 1736 r 42, 13 maja 1740 r  – 15 gr43, 
10 czerwca 1740 r  – 12 gr 2 szelągi44  Oprócz wódki wcierano także w bolące 
miejsca mydło45  Rachunki wzmiankują ponadto zakup wódki na potrzeby 
lecznicze, nie zaznaczając jednakże tego, w  jaki sposób aplikowano oma-
wiane lekarstwo, widnieje tam jedynie informacja: „na wódkę dla konia  
chorego”46 

Skrupulatność zakonnika prowadzącego klasztorne rachunki sprawiła, 
że czasem można poznać dokładne receptury dawnych lekarstw, jakie naby-
wano dla chorujących zwierząt  I tak za receptę od konowała w 1807 r  wraz 

36 Odnośnie do litkupu przy zakupie zwierząt zob. uwagi A. Perenc, Weterynaria sądowa średniowieczna 
w Polsce, „Przegląd Weterynaryjny”, 1927, nr 12, s. 5–7; tenże, Historia lecznictwa zwierząt w Polsce, 
s. 387 i n.

37 Zob. ADK, Wa 52, [26 VIII 1808 r. – zakup konia], [29 VIII 1808 r. – zakup konia], [30 IX 1808 r. – zakup 
wołów na Pradze], [28 IX 1812 r. – zakup konia].

38 ADK, Wa 82, s. 186 [wydatek 6 gr].
39 ADK, Wa 34, s. 206 [wydatek 4 gr].
40 Tamże [2 I 1741 r.], na co wydano 12 gr i 2 szelągi [b.p.].
41 ADK, Wa 82, s. 221. W ten sposób leczono wierzchowca należącego do prowincjała.
42 ADK, Wa 34, s. 320.
43 Tamże [13 V 1740 r.].
44 Tamże [10 VI 1740 r. 
45 Tamże, s. 317 [30 IX 1736 r.]; s. 355 [29 VIII 1737 r.]; s. 328 [6 XII 1736 r.].
46 Tamże [III 1740 r.]; [VIII 1741 r.], tamże, s. 1.
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ze składnikami wydano aż 16 zł i 15 gr  Specyfik ten składał się z następujących 
elementów:

12 łutów47 gryspanu48

1 kwarta oleju
funt49 siarki
3 łoty bobkoru50

3 fonty51 łomanu
3 fonty prochu
półkwarty52 dziekciu53

Lektura klasztornych rachunków pozwala na identyfikację kolejnych spe-
cyfików, którymi kurowano chore zwierzęta  Fakt dużej liczby zapisów doty-
czących wydatków na leki dla owiec nie powinien być niczym zaskakującym  
Należy pamiętać, że w owym czasie intensywnie rozwijały się manufaktury 
sukiennicze, a pogłowie tych zwierząt w folwarkach uległo zwiększeniu  Po-
dobnie jak w przypadku leczenia koni, rachunki odnotowują zakup alkoholu 
w celach leczniczych54  Lekarstwa, które aplikowano owcom, bazowały na pie-
przu tureckim55 oraz „bobku, siarce, lukrecji, gryszpanie i occie”56  Niestety, nie 

47 Łut – odnośnie do tej miary ciężaru zob. T. Wierzbowski, Vademecum. Podręcznik dla studiów archi-
walnych, Lwów–Warszawa 1926, s. 215, 218, 219–220.

48 Grynszpan – zasadowy octan miedzi, zob. Wielka ilustrowana Encyklopedia Powszechna, t. VI, wyd. 
Gutenbacha, Kraków [b.r.w.], s. 28; S. Orgelbranda, Encyklopedia Powszechna z ilustracjami i mapami, 
t. VI, Warszawa 1900, s. 389.

49 Odnośnie do tej miary ciężaru zob. T. Wierzbowski, dz. cyt., s. 215, 218, 219–220.
50 Bobkowe liście (Folia Lauri) używane jako przyprawa, również w medycynie dzięki zawartości olejków 

eterycznych. Liście te pochodzą z lauru (Laurus nobilis), rosnącego w okolicach śródziemnomorskich, 
u nas hodowanego w szklarniach. Wielka ilustrowana Encyklopedia Powszechna, t. II, wyd. Gutenbacha, 
Kraków [b.r.w.], s. 209.

51 Funt – zob. T. Wierzbowski, dz. cyt., s. 218.
52 Tamże, s. 218, 219.
53 ADK, Wa 52, zapis z 8 VI 1807 r.
54 Zob. przykładowo zapis odnoszący się do zakupu półgarnca wódki dla owiec z majątku w Górcach, 

obecnie dzielnica Warszawy, ADK, Wa 34, s. 348 [4 VI 1737 r.] [wydatek 1 zł, 20 gr, 2 szelagów]; s. 135 
[25 X 1731 r.], dałem na wódkę na lekarstwo dla owiec do Gorców [Górców]. 

55 Zob. wydatki związane z zakupem pieprzu tamże, s. 320 [5 IX 1736 r.] [wydatek 6 zł, 22 gr, 2 szelą-
gów].

56 ADK, Wa 37, s. 205 [VI 1736 r.] [wydatek 3 zł, 11 gr, 1 szeląg].



268  Bracia z ulicy Freta

wiemy, jakie choroby dotykające stado owiec w Górcach próbowano wyleczyć, 
łącząc „pół funta pieprzu tureckiego, pół funta bobku, pół funta siarki, pół 
funta lukrecji, kwartę gorzałki”57 

Analiza klasztornych rachunków pozwoliła na wyszczególnienie wielu 
lekarstw, które były wówczas stosowane  Warto zastanowić się, skąd zakon-
nicy oraz pierwsi weterynarze czerpali wiedzę medyczną  Zapewne mieli oni 
podstawową wiedzę weterynaryjną nabytą dzięki długoletnim praktykom  
Nie można także wykluczyć, że osoby te mogły zapoznać się z ówczesnymi 
drukowanymi kompendiami i podręcznikami rolniczymi58  Funkcję takich 
zbiorów podstawowych przydatnych informacji pełniły drukowane kalendarze  
Warto nadmienić, że zakup kalendarzy dla poszczególnych zakonników odno-
towywały klasztorne rachunki, stąd nawet zakonnicy mogli mieć podstawową 
wiedzę na temat zwalczania chorób59 

Staropolskie kalendarze wydawane w masowych nakładach były wyjątkowo 
popularne w dawnym społeczeństwie, prócz podstawowych informacji, za-
wierały nadto szereg wiadomości często będących streszczeniem dostępnych 
na rynku wydawniczym kompendiów wiedzy – jak czynił to jeden z najsłyn-
niejszych wydawców kalendarzy Stanisław Duńczewski60  Z tego względu 
kalendarze staropolskie stanowią prawdziwą kopalnię informacji odnoszących 
się do kwestii medycznych, rolniczych czy zootechnicznych61  Część twórców 

57 Tamże, s. 25 [VIII 1742 r.] [wydatek 5 zł, 8 gr, 1 szeląg].
58 Zob. szerzej I. Arabas, Encyklopedie zdrowia w „epoce ciekawości”, [w:] Staropolskie kompendia wiedzy, 

red. I.M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2009, s. 258 i n.
59 Zob. szerzej uwagi odnośnie do dziejów klasztornego księgozbioru.
60 B. Rok, Kalendarze staropolskie jako źródło historyczne, [w:] Świat kultury staropolskiej. Teksty źródłowe 

i studia, red. B. Rok, Toruń 2014, s. 135–136; odnośnie do znaczenia kalendarzy Duńczewskiego zob. 
uwagi B. Rok, Rola kalendarzy Stanisława Duńczewskiego w kształtowaniu kultury polskiej XVIII wieku, 
[w:] Kalendarze staropolskie, red. I.M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2013, s. 205–213; A. Bir-
kenmajer, Duńczewski Stanisław Józef (1701–1767), [w:] PSB, t. 6 (1948), s. 5.

61 Wstępna charakterystyka kalendarzy polskich zob. szerzej E. Gigilewicz, H. Wąsowicz, Kalendarze 
polskie, [w:] Kalendarze, red. E. Gigilewicz, Lublin 2003, s. 107–109; odnośnie do znaczenia kalendarzy 
do badań nad kulturą staropolską zob. szerzej B. Rok, Kalendarze polskie czasów saskich, Wrocław 
1985, passim; tenże, Kalendarze staropolskie jako źródło historyczne, s. 128–154; zob. tenże, Kalenda-
rze jezuitów lubelskich w XVIII wieku, [w:] Świat kultury staropolskiej teksty źródłowe i studia, s. 159 i n.; 
M. Janik, Kalendariografia polska od XVI–XVIII wieku. Próba typologii, [w:] Kalendarze staropolskie, 
s. 9–53; M. Gorczyńska, dz. cyt., passim; M. Krzysztofik, Studium z dziejów krakowskich kalendarzy 
astrologicznych XVII wieku. Almanachy Stanisława Słowakowica jako podstawa uogólnień, Kraków 
2010, s. 12; M. Janik, Polskie kalendarze astrologiczne epoki saskiej, Warszawa 2003, passim. Warto 
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kalendarzy lubowała się w dodatkach z zakresu medycyny62  Jednym ze zwy-
czajowo zamieszczanych działów był, jak zaznacza Bogdan Rok, „prognostyk 
zdrowia i choroby”, zawierający rady dotyczące wykonywania zabiegów humo-
ralnych takich jak upusty krwi  Drukowano także szereg porad dotyczących 
stosowania zabiegów medycznych czy związków, jakie rzekomo istniały między 
astrologią a medycyną  Często powracającym tematem była kwestia epidemii 
dżumy63  Autorzy kalendarzy, opisując różne aspekty hodowli zwierząt, poru-
szali także tematykę weterynaryjną64 

Warto podkreślić, że wzmiankowane w rachunkach konwentu warszaw-
skiego praktyki leczenia koni oraz zakup poszczególnych składników me-
dykamentów poświadczone są w drukach weterynaryjnych już w XVI w 65 

także podkreślić, że pierwsze informacje z dziedziny medycyny umieszczano w kalendarzach już 
w XVI w. B. Rok, Kalendarze polskie czasów saskich, s. 56; por. M. Krzysztofik, dz. cyt., s. 348.

62 W Krakowie i Lwowie wydawał kalendarze medyk Ignacy Michałowski, zob. B. Rok, Kalendarze sta-
ropolskie jako źródło historyczne, s. 134, 151; por. B. Rok, Kalendarze polskie czasów saskich, s. 56–80; 
M. Gadocha, Sztuka zielarska w kalendarzach epoki staropolskiej, [w:] Leki roślinne w terapii od czasów 
starożytnych po współczesne. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, red. Płonka-Syroka, A. Syroka, 
K. Sudoł, Wrocław 2013, s. 111–112, 118.

63 B. Rok, Kalendarze staropolskie jako źródło historyczne, s. 148; zob. też następującą opinię: „Realia opieki 
zdrowotnej w XVIII wieku w Polsce zmuszały mieszkańców dworków i kamienic w miastach raczej 
do samodzielnego ratowania się z opresji zdrowotnych niż do szukania pomocy wykształconego 
medyka. Nierzadko podstawowe informacje znajdowano właśnie w kalendarzach, które dostarczały 
porad z zakresu ziołolecznictwa, chorób epidemicznych, profilaktyki, balneologii, anatomii i fizjologii, 
a zwłaszcza medycyny humoralnej” – M. Janik, Polskie kalendarze astrologiczne, s. 210; Wstęp, [w:] Ka-
lendarz półstuletni 1750–1800, wybór tekstów, wstęp i oprac. B. Baczko, H. Hinz, Warszawa 1975, s. 11; 
por. B. Rok, Kalendarze polskie czasów saskich, s. 58; zob. też uwagi dotyczące wiedzy medycznej 
zawartej w kalendarzach: M. Krzysztofik, dz. cyt., s. 347–358, 366–370, 374–413.

64 Zob. szerzej artykuł objaśniający, w jaki sposób ustrzec się zarazy bydła: Krótka nauka dla gospodarzy 
iak sobie maią postępować z Bydłem pod czas panuiącey na nie zaraźliwey choroby lub inney iakiey 
przypadkowey, [w:] Kalendarz dla Królestwa Polskiego na rok pański 1788, Kraków, k. C 3–D 2v; zob. 
szerzej B. Rok, Kalendarze polskie czasów saskich, s. 77–80; tenże, Rola kalendarzy, s. 208; M. Janik, 
Kalendariografia polska, s. 32.

65 Np. w najstarszym polskim druku weterynaryjnym wydanym w 1532 r. pt. Sprawa a lekarstwa końskie 
przez Conrada Królewskiego kowala doświadczone: nowo s pilnością przełożone, a napirwey o poznaniu 
dobrego konia. Odnośnie do tego dzieła zob. A. Perenc, Czterechsetlecie polskiego druku weterynaryj-
nego 1532–1932, „Wiadomości Weterynaryjne” 1932, nr 141, s. 1–11; osobna odbitka; tenże, Pierwsze 
druki weterynaryjne w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio DD” 1954, t. VI, 
Supplementum I, s. 1–7 oraz edycja tegoż traktatu tamże, s. 8–28; A. Perenc, Historia lecznictwa 
zwierząt w Polsce, s. 25 i n., 34–38; A. Kądziołka, Zarys historii medycyny weterynaryjnej i deontologii, 
Lublin 1988, s. 37–38; Zarys historii polskiej weterynarii, s. 62–65. Najnowszy przegląd historii literatury 
weterynaryjnej zawiera praca T. Rotkiewicz, Historia weterynarii i deontologii, Olsztyn 2006, s. 79–100.
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Ślady ich stosowania można także odnaleźć we  wcześniejszych rękopi-
śmiennych receptach pochodzących z  XV w   Przegląd najważniejszych 
druków medycznych z  XVI, XVII i  XVIII w   jasno wykazał, że  tradycyj-
ne metody lecznicze wzmiankowane w  pierwszej pracy weterynaryjnej 
z  1532  r  nie uległy większym zmianom, były one następnie powielane  
i rozbudowywane66 

Nie dysponując informacjami, skąd konowałowie zatrudniani przez war-
szawskich dominikanów czerpali wiedzę weterynaryjną, niezwykle trudno 
ustalić choroby, które leczyli omówionymi wyżej specyfikami oraz praktyko-
wanym upuszczaniem krwi  Posiłkując się poradnikami, kalendarzami oraz 
pracami z historii weterynarii można jedynie w dużym przybliżeniu sformu-
łować wykaz chorób zwalczanych przy pomocy składników, których zakup 
poświadczony był w rachunkach67  Listę tę należy rozpocząć od przypadłości, 
które starano się przezwyciężyć przez stosowanie upuszczania krwi68  Należy 
zaznaczyć, że w ten sposób leczono konie już od starożytności, co poświadczają 
pisma Varrona z 26 r  n e 69 Warto przed wymienieniem chorób zwalczanych 
przez stosowanie tej praktyki przytoczyć opinię wybitnego historyka wetery-
narii Aleksandra Perenca70: „Jednym z najczęstszych zabiegów chirurgicznych 
był upust krwi; dokonywano go z najrozmaitszych żył konia; stosowano go nie 
tylko w chorobach wewnętrznych, czy też chirurgicznych, ale nawet jako za-
pobiegawczy środek przeciwchorobowy”71 

66 A. Perenc, Historia lecznictwa zwierząt w Polsce, s. 47.
67 Spośród obszernej literatury przedmiotu wykorzystano prace: T. Rotkiewicz, dz. cyt.; Zarys historii pol-

skiej weterynarii z podstawami deontologii, red. S. Tarczyński, Warszawa 1990; A. Kądziołka, Zarys historii 
medycyny weterynaryjnej i deontologii, Lublin 1988; A. Perenc, Historia lecznictwa zwierząt; L. Lubomir 
Kruszyński, Szkic historycznego rozwoju weterynarii ze szczególnem uwzględnieniem ostatniego stulecia 
weterynarii Państwowej w Polsce, „Wiadomości Weterynaryjne”, 1 (1919), nr 1–2, s. 11–13; 1 (1919), nr 3, 
s. 38–39, 1 (1919), nr 4, s. 53–54; J. Grodziałkowski, Rys historyczny rozwoju wiedzy weterynaryjnej oraz 
uczelni weterynaryjnych w Polsce, „Wiadomości Weterynaryjne”, 9 (1927), t. VI, nr 78, s. 429–438; zob. 
też S. Gonkowski, dz. cyt., s. 96 i n.

68 Zob. informacje o artykułach zawartych w kalendarzach zawierających rady dotyczące upuszczania 
krwi M. Gorczyńska, dz. cyt., s. 299.

69 T. Rotkiewicz, dz. cyt., s. 29 i n.; odnośnie do dzieł Marka Varro zob. też K.D. Fischer, dz. cyt., s. 124.
70 Odnośnie do postaci i dokonań A. Perenca zob. szerzej J. Wiśniewski, M. Nowicki, Aleksander Perenc 

(1888–1958) wybitny historyk weterynarii oraz autor wielu cennych publikacji z historii polskiej weterynarii, 
[w:] Dawna medycyna i weterynaria, s. 365–370.

71 A. Perenc, Historia lecznictwa zwierząt w Polsce, s. 31.
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Nader często pojawiający się zapis w klasztornych rachunkach o wyna-
grodzeniu dla konowałów w związku z wykonaniem upustu krwi można 
identyfikować z próbą leczenia ochwatu  Praktykę tę wzmiankuje już pierwszy 
druk weterynaryjny wydany na ziemiach polskich w XVI w , pogląd ten był na-
stępnie powielany w późniejszych pracach72  Począwszy od XVI w  schorzenia 
związane ze wzrokiem – były to różne stany zapalne, których objawem było 
intensywne łzawienie – leczono przez nacinanie żył nad oczami73  Praktyka 
upustu krwi miała być także pomocna przy pozbywania się tzw  paskudnika 
z oka74  Nadużywany w ówczesnej medycynie zabieg stosowano nawet wtedy, 

„gdy koń się zbieży”75  Pozbycie się szkodliwych substancji z krwi zalecane 
było przy leczeniu urazów głowy u koni76  Także kulawiznę nogi leczono przez 
upuszczenie krwi z żyły w chorej nodze77  Od XVII w  zabiegiem tym starano się 
wyleczyć epilepsję78  Jeden z XVII-wiecznych druków, który niestety pozbawio-
ny jest strony tytułowej79, zaleca upuszczanie krwi jako remedium na drżenie 
serca zwierzęcia80  Jedną z groźniejszych chorób końskich – nosaciznę, zwa-
ną tylczakiem – także leczono przez stosowanie upuszczania krwi, należało 

72 Sprawa a lekarstwa końskie przez Conrada Królewskiego Kowala doświadczone: nowo s pilnosczią 
przełożone, a napirwey o poznaniu dobrego konia, wyd. A. Perenc, Pierwsze druki weterynaryjne, s. 15, 
16; Lekarstwo konskie doskonale doświadczone od wielu stalmistrzow ktemu nowo przydano iako koń 
ma być sprawion ku zawodu y inych wiele rzeczy nowych y sprawnych przydano ktemu, wyd. A. Perenc, 
Pierwsze druki weterynaryjne, s. 44; Lekarstwa końskie, [b.m. dr. i r.], s. 30–31; Domowe lekarstwo czyli 
apteka, która każdy maiąc w niebytności medyka snadno zdrowia swego Człowiek y innych Ludzi po-
ratować może, tak z zioł iako też y z Zwierząt bardzo doświadczona, Kraków 1754, s. 81–82; A. Perenc, 
Czterechsetlecie polskiego druk, s. 2; A. Perenc, Historia lecznictwa zwierząt w Polsce, s. 29, 44; Rozmaite 
domowe lekarstwa. Dla poratowania Zdrowia Ludzkiego, oraz y chorującego Inwentarza, Łowicz [b.m.w.], 
s. 52–53.

73 Sprawa a lekarstwa końskie, s. 10; Lekarstwo konskie doskonale doświadczone, s. 37; A. Perenc, Historia 
lecznictwa zwierząt w Polsce, s. 31.

74 Rozmaite domowe lekarstwa, s. 49; Domowe lekarstwo czyli apteka, s. 80.
75 Sprawa a lekarstwa końskie, s. 15; Lekarstwo konskie doskonale doświadczone, s. 47.
76 A. Perenc, Historia lecznictwa zwierząt w Polsce, s. 29, 73.
77 Lekarstwa końskie, s. 34; A. Perenc, Historia lecznictwa zwierząt w Polsce, s. 51.
78 Wspomina o tym Krzysztof Monwid Dorohostayski na Dorohostajach w pracy Hipika to iest o koniach 

xięgi wydanej drukiem w Krakowie w 1603 r., zob. szerzej A. Perenc, Historia lecznictwa zwierząt w Polsce, 
s. 61.

79 Korzystano z egzemplarza ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. 222654 I; odnośnie do tego 
egzemplarza zob. uwagi w: Estreicher, t. XXI, s. 157.

80 Lekarstwa końskie, s. 28.
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utoczyć jej wyjątkowo dużo, tak aby spowodować omdlenie zwierzęcia81  Zoł-
zę – obrzęk węzłów chłonnych podszczękowych82 – leczono podobnie83 

Największych trudności przy próbie identyfikacji chorób zwierząt nale-
żących do majątku konwentu warszawskiego przysparza fakt, że nabywane 
składniki lekarstw stosowane były przy leczeniu wielu dolegliwości  Przy-
kładowo pieprz turecki wymieniany jest jako składnik lekarstw, które nale-
żało stosować przy leczeniu bielma na oku oraz wrzodów na języku koni84  
Ponadto pieprz stosowano w leczeniu kolki oraz gdy zwierzę traciło apetyt85  
XVII-wieczni autorzy zalecali stosowanie pieprzu w kuracji przeciwko glistom 
zwierzęcym86 

Identyczne trudności napotyka się, próbując określić, w jakich celach na-
bywano siarkę  Jest ona wzmiankowana, podobnie jak grynszpan, w receptach 
medycznych już w XVI w 87 Siarka i siarczany miedzi obok prochu były nader 
często wykorzystywane w ówczesnej medycynie, stąd stanowiły niemalże obo-
wiązkowy składnik apteczek domowych88  Siarka stosowana wraz z oliwą miała 
pomóc, gdy koń twardo usty89  Była ponadto składnikiem lekarstw przeciwko 
zołzie90 oraz pomagała w walce ze świerzbem91  Leczyła w połączeniu z oliwą 
zaparcia92  Używano jej także w kuracji pozbywania się wrzodów, posypywano 
nią ciało po wypaleniu wrzodu93  W połączeniu z gryszpanem używano jej 

81 T. Rotkiewicz, dz. cyt., s. 46; A. Perenc, Historia lecznictwa zwierząt w Polsce, s. 45; Zarys historii polskiej 
weterynarii, s. 52.

82 Zob. uwagi A. Perenca, Historia lecznictwa zwierząt w Polsce, s. 32.
83 Tamże, s. 45.
84 Sprawa a lekarstwa końskie, s. 11, 12; Lekarstwo konskie doskonale doświadczone, s. 37.
85 A. Perenc, Historia lecznictwa zwierząt w Polsce, s. 28, 43; A. Kądziołka, Zarys historii medycyny, s. 28; 

Lekarstwo konskie doskonale doświadczone, s. 40; Rozmaite domowe lekarstwa. Dla poratowania Zdrowia 
Ludzkiego, oraz y chorującego Inwentarza, Łowicz [b.r.w.], s. 47–48.

86 Lekarstwa końskie, s. 36–37.
87 K. Wenda, Leki końskie, s. 134. Odnośnie do stosowania siarki w medycynie zob. uwagi w: Zarys historii 

polskiej weterynarii, s. 52.
88 Tamże, s. 56.
89 Sprawa a lekarstwa końskie, s. 13; Lekarstwo konskie, s. 42.
90 Sprawa a lekarstwa końskie, s. 17; Lekarstwo konskie, s. 40.
91 Tamże, s. 45; A. Perenc, Czterechsetlecie polskiego druku, s. 3.
92 A. Kądziołka, Zarys historii medycyny, s. 28; A. Perenc, Historia lecznictwa zwierząt w Polsce, s. 28.
93 Sprawa a lekarstwa końskie, s. 21; Lekarstwo konskie, s. 59; A. Perenc, Historia lecznictwa zwierząt w Polsce, 

s. 30.
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przeciwko parchom94  Siarczany wykorzystywane były także przy leczeniu sta-
nów zapalnych skóry95  Oliwa stanowiła składnik szeregu lekarstw  Stosowano 
ją przy zwalczaniu pryskania, czyli nosacizny96, czy kolki97  Wzmiankowany 
już wyżej grynszpan używany był także do zwalczania robaków98, pomagał 
w kuracji uszkodzonych kości99, jak również w przypadłościach związanych 
z kopytami i piętami100 

Spośród składników roślinnych lekarstw wzmiankowany był bobek oraz 
dziegieć  Pierwszy składnik używany był od XVI w  przy leczeniu zatrzymania 
wody przez konie101  Ponadto olej bobkowy pomocny był w walce z zołzą102  
Natomiast dziegieć oprócz zołzy103 leczył parchy104  Nie sposób jednoznacznie 
odpowiedzieć, czy nabywane przez warszawskich zakonników otręby poda-
wano, wedle zaleceń z XVII w , koniom dychawicznym czy w celach pozbycia 
się robaków105 

Na koniec warto zastanowić się, do jakich celów stosowano nabywaną 
gorzałkę  Stanowić mogła składnik maści, używano jej także jako lekarstwa  
Mogła być zastosowana podczas przemywania ran czy wrzodów106  W druku 
medycznym z II poł  XVIII w  wydanym w Łowiczu odnaleźć można następu-
jącą poradę: „Na zapalenie wnętrze Koniowi, weźmiy gorzałki dobrey niczym 
nie przyprawney pół kwarty, pieprzustuczonego łyżkę pełną zmieszay y day 
koniowi wypić…”107  Wzmiankowane wyżej drżenie serca można było wyleczyć 
nie tylko przez stosowanie upuszczania krwi, lecz także dzięki spożywaniu 

  94 Sprawa a lekarstwa końskie, s. 18.
  95 Za tę informację dziękuję lek. wet. Alojzemu Gąsiorczykowi.
  96 Sprawa a lekarstwa końskie, s. 13.
  97 A. Perenc, Historia lecznictwa zwierząt w Polsce, s. 43.
  98 Rozmaite domowe lekarstwa, s. 58.
  99 Lekarstwa końskie, s. 42.
100 Tamże, s. 53.
101 M. Kowalczyk, G. Staśkiewicz, Lekarstwa końskie, s. 233; zob. też Sprawa a lekarstwa końskie, s. 14, 17; 

Lekarstwo konskie doskonale doświadczone, s. 57; Lekarstwa końskie, s. 38; A. Perenc, Historia lecznictwa 
zwierząt w Polsce, s. 28.

102 Lekarstwa końskie, s. 33.
103 Tamże, s. 33; Domowe lekarstwo czyli apteka, s. 83.
104 Lekarstwa końskie, s. 45; Domowe lekarstwo czyli apteka, s. 84; Rozmaite domowe lekarstwa, s. 56.
105 Lekarstwa końskie, s. 28, 37.
106 A. Perenc, Historia lecznictwa zwierząt w Polsce, s. 76.
107 Rozmaite domowe lekarstwa, s. 51; pojawia się ona także w pracy Domowe lekarstwo czyli apteka, s. 81; 

Lekarstwa końskie, s. 30.
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przez chore zwierzę gorzałki, jak również prochu108  Alkohol stosowany był 
także przy leczeniu wzdęcia u zwierząt109  Podawano go także zwierzętom tuż 
przed wykonaniem zabiegów leczniczych, w przypadku np  koni miał on na 
celu zarówno uspokojenie zwierzęcia, jak i ogólne rozluźnienie mięśni110 

Podsumowując ten pobieżny przegląd potencjalnych chorób i dolegliwości 
zwierzęcych, które mogły być leczone przy pomocy nabywanych składników, 
warto podkreślić, że sposób postępowania nowożytnych zakonników w pełni 
odzwierciedlał ówczesne trendy panujące w weterynarii111  Należy także nad-
mienić, że sumy, jakie wydawano na leczenie zwierząt, nie stanowiły znaczącego 
obciążenia dla budżetu klasztoru  Sporadycznie przekraczały one kwotę 10 zł, 
np  w 1731 r  na zakup lekarstw wydano aż 24 zł, a w 1738 r  – 15 zł  Dla porówna-
nia 54 zł kosztował wół112, kopę jaj w latach 1731–1735 w Warszawie można było 
nabyć za 63 gr, za 1 kamień cukru [w Warszawie odpowiadał ok  13 kg] należało 
zapłacić 38,5 zł113  Nawet tak pobieżny przegląd cen produktów w Warszawie 
jasno wskazuje, że kwoty wydawane na leczenie zwierząt nie były zbyt wysokie  
Jedynie na przestrzeni sześciu dni – od 9 do 15 lipca 1731 r  – na wszystkie po-
trzeby klasztoru wydano aż 560 zł114  Można wobec tego z dużą dozą prawdopo-
dobieństwa założyć, że wykonywane zabiegi nie były bardzo skomplikowane ani 
absorbujące dla ówczesnych weterynarzy, gdyż wtenczas wynagrodzenie, jakie 
należałoby im zapłacić, musiało by być zapewne wyższe  To doprowadza nas 
do kolejnego przypuszczenia, że inwentarz żywy należący do klasztoru domini-
kanów w Warszawie na przestrzeni omawianego okresu nie został dotknięty po-
ważniejszymi chorobami wymagającymi długotrwałego i kosztownego leczenia 

108 Tamże, s. 29.
109 Zarys historii polskiej weterynarii, s. 56.
110 Praktyka ta stosowana była jeszcze w II połowie XX w., za informację tę dziękuję lek. wet. Alojzemu 

Gąsiorczykowi.
111 W odniesieniu do leczenia zwierząt dominowało wówczas przeświadczenie o zbawiennym wpływie 

upuszczania krwi: Zarys historii polskiej weterynarii, s. 55.
112 400 lat stołeczności, tabela 5.5 Cena wołu w Krakowie, Gdańsku i Warszawie w latach 1501–1795, 

s. 261. Odnośnie do dalszych informacji dotyczących cen w Warszawie zob. szerzej pomnikowe prace: 
W. Adamczyk, Ceny w Warszawie w XVI i XVII wieku, Lwów 1938; S. Siegel, Ceny w Warszawie w latach 
1701–1815, Lwów 1936.

113 400 lat stołeczności, tabela 5.10: Cena cukru w Gdańsku i Warszawie w latach 1701–1790, s. 266.
114 Zob. szerzej: W. Szymborski, Mendykanci potrzebującym – czyli jak zakon żebraczy wspomagał żebraków 

w nowożytnej Warszawie, przykład konwentu dominikanów, „Perspektywy kultury”, 11 (2014), nr 2 [Pa-
triotyzm, sacrum, sztuka], s. 113.



Podsumowanie

lektura zachowanych archiwaliów proweniencji „warszawskiej” uzupełniona 
o rękopisy powstałe w innych konwentach dominikańskich prowincji polskiej 
w epoce nowożytnej umożliwiła rzucenie nowego światła na szereg aspektów 
rzeczywistości braci kaznodziejów z ulicy Freta  Przygotowując poszczególne 
szkice zawarte w poniższej książce, starano się przede wszystkim uwzględnić 
najpilniejsze postulaty badawcze, takie jak edycja źródeł oraz studia prozo-
pograficzne  Uznano bowiem, że bez studiów podstawowych, słownikowych 
nie jest możliwe pełne przedstawienie przeszłości konwentu pw  św  Jacka 
w Warszawie  Realizując ten postulat, drukiem wydano wykaz przeorów 
konwentu warszawskiego sporządzony przez wybitnego znawcę i edytora akt 
kapituł prowincjalnych zakonu braci kaznodziejów o  Romana Fabiana Madurę  
Zdając sobie sprawę z lakoniczności wspomnianego wykazu, w odsyłaczach 
zestawiono dostępną literaturę przybliżającą losy zakonników sprawujących 
urząd przeora konwentu 

Analiza źródeł, które jak dotąd znajdowały się na marginesie zainteresowa-
nia badaczy, umożliwiła pełniejsze przedstawienie najstarszych dziejów klasz-
toru  Doskonałą egzemplifikacją jest tutaj rękopis o sygnaturze Wa 86, którego 
omówienie, jak i krytyczna edycja ujawniły zarówno najstarszy krąg klasztor-
nych dobrodziejów, jak i informacje istotne z punktu widzenia dziejów kultury 
materialnej  Ponadto jego treść pozwoliła na precyzyjniejszą datację samego 
zabytku  Z całą pewnością fakt posiadania wśród dobrodziejów przedstawi-
cieli możnego rodu Ossolińskich, Tarnowskich oraz Zamojskich odgrywało 
niebagatelną rolę w procesie wrastania w sieć sakralną stolicy Rzeczypospolitej  
Zapisy poczynione przez mieszczańską rodzinę Micińskich uzupełniają ten 
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obraz  Benefaktorzy znajdowali następnie pochówek w kościele w kaplicy 
tzw  ciemnej  Krąg warszawskich dobrodziejów to zarówno przedstawiciele 
możnych rodów, jak i mieszczan warszawskich  Dzięki informacjom zawar-
tym w kronice zakonnej możliwa była identyfikacja części darczyńców, np  
wspomnianego Piotra Dumla należy wiązać z mieszkańcem Padwy Piotrem 
Demelem  Treść inwentarza uzupełnia obraz najstarszych donacji na rzecz 
konwentu  Przybliżając dzieje uposażenia konwentu, należy sięgnąć nie tylko 
do kroniki zakonnej, lecz także do tytułowego inwentarza, tym bardziej że do 
dnia dzisiejszego nie zachowały się libri consiliorum z początków funkcjonowa-
nia konwentu  Inwentarz ten przynosi także pewne uzupełnienie do biografii 
jednego z najważniejszych zakonnych historyków – Abrahama Bzowskiego, 
który jako de facto twórca konwentu był jednym z jego hojnych dobrodziejów  
Ważnym uzupełnieniem wiedzy o najwcześniejszych latach konwentu stanowią 
wzmianki o kulcie relikwii św  Jacka, gdyż inwentarz z 1612 wymienia aż 46 wot 
ofiarnych  Biorąc pod uwagę, że partykuły świętego zostały przekazane sześć 
lat wcześniej, liczba ta świadczy o żywo rozwijającym się kulcie 

Dla poznania dziejów kultury intelektualnej zakonu braci kaznodziejów 
podstawowe znaczenie mają prace nad dawnymi księgozbiorami  Celem peł-
niejszego zobrazowania historii warszawskiej librarii ukazano proces, który 
zaowocował rozproszeniem jej zbiorów  Podjęta próba identyfikacji lako-
nicznych zapisów inwentarza z konkretnymi drukami zachowanymi po dziś 
dzień bądź to w zbiorach Biblioteki Konwentu Dominikanów w Krakowie, 
Biblioteki Narodowej czy Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego ujawniła 
szereg druków  Analiza not proweniencyjnych ujawniła, jak ważną postacią 
w procesie tworzenia podstaw funkcjonowania konwentu warszawskiego oka-
zał się Abraham Bzowski  Pierwsze książki, które podarował, noszą daty 1603, 
1604 czy 1609, czyli obejmują najwcześniejszy okres powstawania konwentu  
Tematyka książek przezeń przekazanych obejmuje zagadnienia historyczno, 
heraldyczne (dzieła Marcina Kromera i Bartłomieja Paprockiego) stanowią 
przyczynek w biografii tego znaczącego dziejopisarza braci kaznodziejów 

Kontynuując rozważania dotyczące dziejów księgozbioru konwentu war-
szawskiego, analizie poddano nie tyle jego skład, co kwestię pozyskiwania 
druków  Lekturę klasztornych rachunków uzupełniono o ustawodawstwo 
zakonne normujące zagadnienia utrzymywania bibliotek oraz zapisy z kro-
niki klasztornej  Rozwój warszawskiej librarii ukazano przez pryzmat jej do-
brodziejów, począwszy od postaci o  Wojciecha Sękowskiego i o  Abrahama 
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Bzowskiego, którzy stworzyli podwaliny nie tylko konwentu, ale i zadbali 
o rozwój intelektualny współbraci, przekazując pierwsze druki na rzecz nowego 
założonego klasztoru  Na uwagę zasługuje także znana w literaturze postać 
o  Jacka Baryczki, badacze podkreślali jego dokonania na rzecz konwentu war-
szawskiego  Znane było jego zaangażowanie przy erygowaniu studium formal-
nego w 1646 r  zwanego od tego momentu baryczkowskim  Fakt przekazania 
księgozbioru rodzinnego warszawskim dominikanom odnotowywały źródła 
zakonne  Do dziejów biblioteki istotne znaczenie miały czasy, kiedy przeorem 
był o  Franciszek Grabiecki (1671–1674), kiedy to odbudowano ze zniszczeń 
wojennych doznanych w czasie potopu pomieszczenia biblioteczne, a także 
czasy rządów o  Piotra Drogoszewskiego i o  Jana Damascena Łubienieckiego, 
którzy przekazali liczne książki  Z osobą tego ostatniego należy wiązać wyjąt-
kowy dar, jakim był mszał św  Piusa V  Poczet wybitnych zakonników, którzy 
wyjątkową troską otaczali księgozbiór, zamyka osoba przeora o  Damiana 
Dzieszkowskiego, który zmagał się z koniecznością ponownego remontowania 
i odbudowy pomieszczeń ze zniszczeń tym razem dokonanych przez wojska 
napoleońskie  Dla pełniejszego zobrazowania przeszłości książnicy informa-
cje o nabyciu druków, a także wydatki związane z ich oprawą czy renowacją 
zostały zamieszczone w tabelach 

Realizując postawione we wstępie założenie próby spojrzenia na dzieje 
konwentu warszawskiego przez pryzmat osób z nim związanych, jak również 
odpowiadając na zgłaszany w literaturze postulat badań nad szkolnictwem 
dominikańskim, omówiono skład pierwszego moderatorium studium ge-
neralnego w Warszawie  Analiza karier zakonników jasno wykazała, że były 
to  jednostki nieprzeciętne, posiadające doskonałe kompetencje nie tylko 
w dziedzinie teologii, niejednokrotnie legitymujące się studiami odbytymi 
poza granicami prowincji polskiej, byli nie tylko doskonałymi kaznodziejami, 
ale także sprawnymi zarządcami dóbr  Przykładowo o  Siekielewicz musiał 
zmierzyć się z nader trudnym zadaniem spłacenia kontrybucji nałożonej przez 
Szwedów na konwent poznański, którego był wówczas przeorem  Działalność 
nie zawężała się do spraw li tylko religijnych, np  o  Jana Alana Bardzińskiego 
cechowała miłość do poezji, troska o poprawność języka polskiego – zwalczał 
tak modne ówcześnie makaronizmy – jak i praca nad przekładami literatury 
klasycznej  Był ponadto sławnym kaznodzieją i krasomówcą  W interesujący 
sposób połączył zainteresowania poezją z pracą duszpasterską, bowiem wier-
szem ułożył summę teologiczną św  Tomasza z Akwinu 
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W toku rozważań powrócono do najwcześniejszych kart z dziejów war-
szawskiego konwentu  Łącząc postulat edycji źródeł do dziejów nowożytnych 
z postulatami badań prozopograficznych, przyjrzano się jednemu z wydarzeń, 
jakie miały miejsce w 1608 r , a była nią pielgrzymka podjęta przez bractwo 
różańcowe z Warszawy na Jasną Górę  Dzięki zapisowi z kroniki klasztornej 
zidentyfikowano osoby zaangażowane w jej organizację  Przybliżono ich dzieje, 
kariery i dokonania na rzecz polskiej prowincji braci kaznodziejów  Ukazano 
także losy o  Atanazego Cieszkowskiego, który nie był co prawda bezpośred-
nio zaangażowany w organizację peregrynacji, ale to on był autorem księgi 
wpisów do bractwa  Losy tego wybitnego zakonnika określanego w źród-
łach proweniencji zakonnej mianem Rosarianus Apostolus w pełni zasługują 
na uwagę, gdyż obrazują one, jak ważką rolę w religijności dominikańskiej 
odgrywały bractwa różańcowe i troska o jak najgorliwsze szerzenie modlitwy 
różańcowej  Przybliżając losy tych postaci, jak również omawiając samą piel-
grzymkę, wypełniono postulat intensyfikacji badań nad dawnymi bractwami  
Ponadto pragnąc poznać krąg społeczny skupiony wokół konwentu domini-
kańskiego, podjęto się identyfikacji osób, które przynależały do tytułowego 
bractwa od chwili jego założenia aż po czas samej peregrynacji  Ta swoista 
próba mikrohistorii ujawniła, że konfratrami byli zarówno zakonnicy, jak 
i przedstawiciele szlachty, patrycjatu z rajcami miejskimi, czy przedstawiciele 
pospólstwa miejskiego 

W oparciu o kwerendę w zachowanych rachunkach klasztornych możli-
we było omówienie zagadnień związanych z życiem codziennym konwentu  
Analizie poddano kwestie opieki zdrowotnej, a także leczniczej diety  Aspekty 
te w odniesieniu do zakonu braci kaznodziejów w przypadku epoki nowożyt-
nej jak dotąd nie były przedmiotem badań  Nawiązano do zapisów zawartych 
w regule św  Augustyna, a także do ustawodawstwa zakonnego normującego, 
w jaki sposób należało traktować chorych współbraci  Omówione zostały wy-
datki, jakie ponosił konwent w związku z wynajmowaniem cyrulików, lekarzy 
oraz zakupem leków  Lektura rachunków zakonnych pokazała, iż zakonnicy 
przestrzegali zapisów kapituł generalnych zabraniających wykonywania za-
biegów przez samych zakonników, w tym nawet tak drobnych i codziennych 
czynności, jak razura  Godny odnotowania jest fakt, że „opieka medyczna” 
oprócz samych zakonników obejmowała także pracujących w folwarkach 
przynależnych konwentowi warszawskiemu  Warto podkreślić fakt, że zatrud-
niani przez zakonników lekarze należeli do elity, często z ich usług korzystał 
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dwór królewski a XIX-wieczni medycy leczący braci kaznodziejów stworzyli 
przyszły uniwersytet medyczny, powołując Wydział Akademicko-Lekarski 
określany mianem Akademii Lekarskiej  Zabiegi lecznicze, jakim poddawali 
się ówcześni zakonnicy, w pełni odpowiadały stanowi wiedzy medycyny nowo-
żytnej  Kuracje były uzupełniane specjalną dietą, która bazowała na lepszych 
gatunkowo potrawach: mięsiwie czy pieczywie, piwie i winie  Nie gardzono 
nowinkami medycznymi takimi jak czekolada czy herbata  Analiza klasztorne-
go księgozbioru przyniosła odpowiedź na podstawowe pytanie, skąd zakonnicy 
czerpali wiedzę medyczną  Z pewnością znane im były tak popularne w epoce 
staropolskiej kalendarze  Zawierały one zarówno informacje o najnowszych 
odkryciach z dziedziny medycyny, jak również rady dotyczące profilaktyki 
i zdrowego trybu życia 

Tematykę „medyczną” zamykają rozważania o  leczeniu zwierząt: koni, 
owiec, bydła czy świń  Ten żywy inwentarz zgromadzony w folwarkach nale-
żących do zakonników, był przedmiotem troski o kondycję braci najmniejszych. 
Dominikanie wynajmowali znawców medycyny np  końskiej określanych 
mianem konowałów  Najczęściej pojawia się zapis informujący o upuszczaniu 
krwi  Prześledzenie dawnych traktatów medycznych umożliwiło identyfikację 
chorób, które leczone były tą praktyką 

Przybliżając dzieje warszawskich dominikanów nie mogło zabraknąć tema-
tyki związanej z szeroko pojmowaną historią gospodarczą  W tym przypadku 
postanowiono przyjrzeć się klasztornej ekonomii z innej perspektywy  Lek-
tura klasztornych rachunków ujawniła nieznane dotąd zjawisko, jakim było 
udzielanie wsparcia grupom żebraków, było to niejako działanie żebraków 
na rzecz żebraków  W literaturze przedmiotu szeroko dyskutowane są dzie-
je kościelnej dobroczynności, rozwoju szpitalnictwa, a także rozdawnictwu 
żywności, jednakże temat ten nie został należycie omówiony w odniesieniu 
do dziejów zakonu dominikanów w epoce nowożytnej  I tak dysponujemy 
zapiskami o wsparciu zarówno ubogich pielgrzymów, szeroko postrzeganych 
ubogich, ubogich szlachciców, studentów, więźniów powracających z niewoli, 
a nawet duchownych

W opisie dziejów gospodarczych konwentu zwrócono uwagę na interesujące 
zjawisko, jakim było udostępnianie pomieszczeń zlokalizowanych w obrębie 
samego konwentu  Proceder dzierżawienia gruntów, najmu nieruchomości 
to rzecz powszechnie znana, zastanawiające są jednakże zapisy zawarte w ra-
chunkach, a nawet całe umowy, kiedy to świecki najemca rozpoczynał pobyt 
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w murach klasztornych  To swoiste wkroczenie profanum w sferę sacrum omó-
wiono, próbując identyfikować dzierżawców, a także pomieszczenia, w jakich 
przebywali  Lektura klasztornych rachunków przyniosła szereg wzmianek 
o tzw  stancji  Pisarze niejednokrotnie nie doprecyzowywali, czy miała ona 
miejsce w obrębie konwentu, czy w majątkach należących do dominikanów, 
a położonych poza murami klasztoru  Szczególnie interesujące są wzmianki 
o odstępowaniu konkretnych pomieszczeń, prowadzący rachunki czasem 
odnotowywali, gdzie dana cela leżała, czy była ona np  położona pod czy obok 
schodów  Warto także odnotować fakt wynajmowania cel gwarantujących 
wyższy standard, czy to wyposażenia, czy pod kątem samego metrażu jakim 
były bezsprzecznie cele prowincjała, przeora oraz subprzeora  Zarówno po-
byt na tzw  prioracie, jak i zwykłe cele można było wynająć na kilka dni bądź 
nawet kilka miesięcy  Oferta noclegowa braci kaznodziejów była poszerzona 
możliwość wynajmu cel wraz ze stajnią, przykładowo burgrabia krakowski 
wynajął stajnie dla swych 8 koni  Bracia kaznodzieje w murach konwentu 
wynajmowali także samą powierzchnię magazynową np  na zboże, pasze dla 
zwierząt czy leguminę  Pobyt w konwencie dominikańskim wynikał zapewne 
z wielu powodów  Jednym z nich był z całą pewnością problem z miejscami 
noclegowymi oferowanymi w stolicy Rzeczypospolitej  Wydarzenia takie jak 
sejm sprawiały, że do Warszawy napływały rzesze szlachty  Powodowało to, 
że próbując sprostać rosnącemu popytowi, zdecydowano nawet o wynajmo-
waniu infirmerii  Krąg osób korzystających z oferty noclegowej był niezwykle 
szeroki i zróżnicowany, od magnaterii, szlachty, mieszczan, akademików z Kra-
kowa do mieszczan  Zatrzymywano się tam nie tylko w związku z trwającymi 
sejmami  Niezwykła motywacja przyświecała niejakiemu Jakubowi Kamień-
skiemu, który w 1761 r  wynajął stancję w konwencie dla kuracyi oczow swo
ich  O tym, że ten dominikański hotel był popularny najwymowniej świadczy 
to, że zdarzały się przypadki wynajmowania pomieszczeń nie bezpośrednio 
od dominikanów, ale od osób, które dokonały pierwsze rezerwacji 

W intencji autora zbiór powyższych szkiców miał ukazać nieznane jak dotąd 
dzieje dominikanów warszawskich  Ta na pozór odległa tematyka ma wspól-
ną ideę przewodnią: ukazała zaniedbane w literaturze dzieje konwentu oraz 
poddała analizie źródła, które dotychczas nie były szerzej wykorzystywane  
Ponadto starano się choć po części zrealizować najpilniejsze postulaty ba-
dawcze związane z poznaniem przeszłości konwentu św  Jacka w Warszawie 



Summary

as a result of a Deliberate Decision, my research into the history of Saint Jack 
Convent in Warsaw focused on the individuals associated with this religious 
centre  Therefore, in the view of addressing the most urgent questions, the 
prosopographic aspect of the investigation had to receive due attention 

The first section of the study, which immediately followed my discussion 
of the current state of research, served to introduce two research goals, both 
of which concern the past of the Warsaw Dominicans  It is noteworthy that, 
despite the fact that the convent was a silent witness of many events in the his-
tory of Poland, such as the fall of the city during the Swedish Deluge or the 
tragic events of  the Warsaw Uprising, when the post-Dominican church 
saw the death of many people, the convent itself was never studied in detail 
in academic literature  For this reason, I insisted on the need to bring together 
all sources pertaining to the Warsaw convent and called for intensified efforts 
to publish source editions devoted to the modern history of the Dominicans  
Both the earliest testimonies from the past of the Warsaw convent and its last 
moments before the order’s cassation constitute promising areas of research  
Intensified prosopographic studies of the Dominican convents in modern 
times are among the most urgent research goals  The Warsaw convent occupies 
a place of choice in this perspective given that its key decision-makers remain 
virtually unknown  Moreover, in order to complete the history of the Warsaw 
Dominicans, it is imperative that we situate this religious centre in the context 
of other convents 

In the process of reconstructing the earliest history of the convent, I un-
dertook an analysis and prepared a critical edition of the oldest manuscript 
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inventory of the convent from 1612  It is classified as part of the ADK (Domin-
ican Archives in Krakow) collection (Wa 86) and consists of three parts; the 
first is a list of liturgical paraphernalia, vota, reliquaries described all together 
as Officina Sacristiae, the second is an exceptionally brief list of books, Officina 
Librariae, and the third and final part is an inventory of the kitchen equipment, 
Officina Culinae  An analysis of the inventory notes allowed me to acquire 
new data on convent benefactors, including information on legate donations 
made by townspeople and aristocracy, both lay and religious  The list of gifts 
given to the Warsaw Dominicans begins with a cross weighing over 30 grivnas, 
donated by a Warsaw resident Marcin Miński  The list of convent benefactors 
could not fail to name religious benefactors of the institution, including the 
first convent abbot and renowned religious historiographer, Abraham Bzowski, 
who, besides a great number of books, donated a golden cup (kielich pozło
cisty). While reading the inventory, we can also extract information about the 
history of the cult of Saint Jack flourishing at the Warsaw convent  His relics 
were brought from Krakow and given to the Warsaw religious by provincial 
Wojciech Sękowski  The number of vota speak most eloquently of the brothers’ 
great commitment to the popularization of the Saint’s cult: the inventory from 
1612 registered as many as 46  After presenting an interpretation of the notes 
from the first part of the inventory, I discussed the complex fate of the book 
collection of the Warsaw convent  Scattered in the turmoil of the war, having 
survived Napoleon’s army stationing in Warsaw and the convent’s cassation, 
the collection was partly transferred to the Main Library of Warsaw University, 
called the Main School at that time  Some part of the Dominican collection 
was rescued by Father Felicjan Leopold Konarzewski who managed to hide 
it at the convent of the Sisters of the Saint-Sacrament in Warsaw, from where 
it was subsequently transferred to Lvov and Krakow; in 1930, some of the books 
were returned to Warsaw to be transferred to Krakow again in 1946  The inven-
tory from 1612 features a list of 105 book titles  This oldest list of books from 
the library of Saint Jack convent in Warsaw is extremely simple in form  The 
inventory author often omitted names of publishing houses, failed to provide 
full names of book authors or used their abbreviated forms  The book titles 
were also rather fragmentary  Through a search in the collection of old prints 
preserved in Warsaw’s and Krakow’s libraries, I was able to identify some books 
from the collection  The majority of them were gifts from the future brilliant 
historiographer, Father Abraham Bzowski 
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Wishing to address the need for prosopographic investigations of the Do-
minican community in the wake of modernity, a catalogue of the Warsaw 
convent abbots was published, edited by a renowned editor of the documents 
of provincial chapterhouses, Father Roman Fabian Madura  Fully aware of the 
limitations of the aforementioned laconic listing, the author used the foot-
notes of that edition to refer us effectively to available literature on the lives 
of the religious who held the office of convent abbot  By delving deeper into 
prosopographic research, one can also gain more insight into the fates of the 
religious who made up the first moderatorium of the studium generale created 
in Warsaw in 1700, comprising of the abbott, regens studium, bachelor of study, 
master of the student body and the first lector (lecturer)  An analysis of careers 
of the religious clearly indicates that they were extraordinary individuals, with 
competences in multiple areas other than theology  Many of them had com-
pleted studies outside of the Polish province, and, apart from being excellent 
preachers, they were skilled managers of property  Their activities went beyond 
the religious sphere  Father Jan Alan Bardziński loved poetry and was deeply 
concerned with the correctness of the Polish language  He fought against the 
popular custom of borrowing words from other tongues and completed a num-
ber of translations from classical literature  He was also a famous preacher 
and speaker  In an interesting way, he blended his interest for poetry with his 
pastoral work and rewrote Saint Thomas’s Aquinas Summa theologiae in rhyme 

An investigation of the history of the Warsaw convent would not be com-
plete without the history of the convent library  The role and significance 
of books for the intellectual formation of the Dominican religious cannot 
be overestimated  Therefore, one of my priorities was to show the effort in-
volved in the process of acquisition of prints, as well as their preservation 
and renovation, reconstructed on the basis of the preserved convent receipts  
My interpretation of the convent’s financial documentation was coupled with 
references to the laws regulating the library politics and notes from the con-
vent chronicle  The budding Warsaw library was shown from the perspective 
of its benefactors, beginning with the persons of Father Wojciech Sękowski 
and Father Abraham Bzowski, both of whom not only founded the convent 
but also fostered the intellectual growth of their fellow brothers by donat-
ing the first prints to the newly-founded convent  The list of the library’s 
benefactors ought to be extended to include Father Jacek Baryczka, Warsaw 
abbot by multiple appointments, as well as Father Franciszek Grabiecki who 
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renovated the library rooms that had been ruined during the Swedish Del-
uge  It is also important to mention other library benefactors who donated 
a number of valuable dissertations, Father Peter Drogoszewski and Father 
John Damascen Łubieniecki  The latter was associated with an extraordinary 
gift, the missal of Saint Pius V  Finally, the number of exceptional religious 
who cherished the library collection include abbot Damian Dzieszkowski 
who faced the challenge of another renovation and rebuilding of the convent 
premises from ruins, this time caused by Napoleon’s army 

In my characteristic of the earliest chapters of history of Saint Jack convent, 
I draw the reader’s attention to an interesting note from the Annales Conven
tus Varsaviensis Ordinis Praedicatorum that mentioned the Warsaw-Często-
chowa pilgrimage in 1608  Based on this particular note, I highlighted both 
the role and the significance of the fraternities of the rosary and showed the 
history and the careers of the Dominican fathers involved in this pilgrim-
age  Using the prosopographic method, I discussed their history, career and 
contribution for the Polish province of the preaching brothers  Moreover, 
I  traced the biography of Father Atanazy Cieszkowski who, although not 
directly involved in the organisation of the peregrination, was author of the 
pledge book of the fraternity  The fate of this exceptional father, called Ro
sarianus Apostolus by sources of religious provenance, deserves our atten-
tion, as it illustrates the importance of rosary brotherhoods and the zealous 
propagation of the rosary in the religious life of the Dominicans  The range 
of social impact of the rosary brotherhood can be assessed by checking the 
list of members of the rosary fraternity from the moment of inception until 
the aforementioned pilgrimage 

My analysis of the convent receipts from the moment of the convent’s foun-
dation in 1603 until the time of the Duchy of Warsaw enabled me to discover 
a few previously unknown aspects of the convent’s daily life, including health-
care and dietary guidelines  The research also shed light on unknown chapters 
from the economic history of the convent, such as assistance offered to the 
Warsaw poor or rental of rooms located in the convent premises to both lay and 
religious persons  While discussing the history of healthcare, I referred to the 
notes from the rule of Saint Augustine and the laws of general chapterhouses 
regulating the treatment of ill brothers  The convent covered expenses re lated 
to the hiring of barber surgeons, doctors and the purchase of medication  
The convent receipts revealed that the law of the general chapterhouses that 
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banned the religious from administering treatment to their fellow brothers 
was observed, and it also applied to simple, everyday activities such as shaving  
It is noteworthy that the healthcare covered not only the religious but also 
the subjects working in manors owned by the Warsaw convent  The types 
of medical treatment reflected accurately the medical knowledge of their time  
The treatments were accompanied by a special diet based on meals of higher 
quality, with meat or bread, beer and wine  Chocolate or tea, medical novel-
ties, were not shunned either  The medical section finishes with a discussion 
on the treatment of horses, sheep, cattle or pigs kept in manors owned by the 
religious  Attentive to the health of their livestock, the Dominicans hired ex-
pert veterinarians, such as konowałowie (horse doctors)  The most frequently 
mentioned treatment is bloodletting  If we look closely at old medical treatises, 
it is possible to identify diseases treated with this practice 

My discussion of  the economic history of  the convent was also based 
on notes documenting alms given to Warsaw beggars, poor noblemen or poor 
students  It is noteworthy that the Dominicans also offered their assistance 
to poor soldiers or even officers  Unfortunately, the scarcity of information does 
not always allow one to establish their military rank  The alms-beneficiaries 
included new Christian converts and even poor diocesan clergy  Moreover, 
support was given to ex-prisoners  A note from November 7, 1734 speaks 
of a donation made to a priest who was released from Moscow captivity/prison 
(dla Xiędza ktory z niewoli albo z wiezienia moskiewskiego byl eliberowany)  
Unfortunately, we do not know any other details on this case 

Highlighting the economic history of the convent, I drew the readers’ at-
tention to the surprisingly common practice of rental of rooms located in the 
convent premises  What is particularly interesting, we can trace how concrete 
rooms were given up for that purpose  The convent bookkeepers sometimes in-
dicated the exact location of a given cell and whether it was under or next to the 
stairs  It is noteworthy that some cells of higher standard or better equipment, 
or simply larger, were put up for rental, including the cells of the provincial, 
abbot or sub-abbot  Both the priorate and regular cells could be rented for 
a few days or even a few months  The Dominican hotel menu included the 
possibility of renting cells with a horse stable  Moreover, the preaching brothers 
managed the convent buildings to rent out storage space used for wheat, fodder 
for animals or leguminous plants  The rooms were rented most commonly 
during national council meetings but I also came across a surprising 1761 case 
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when a convent room was rented for an eye treatment  The popularity of this 
Dominican hotel was so great that there were cases of subletting rooms from 
individuals who had made their bookings earlier 

tłumaczenie 
Magdalena PanzSochacka
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1514–1891
AGAD, sygn  586 Akta d s  uposażenia Dominkanów warszawskich na dobrach ra-

dziwiłłowskich
AGAD, sygn  403 Akta d s  poszukiwania przez komisję dla urządzenia Dzieł Ra-

dziwiłłowskich depozytów Radziwiłłów w klasztorze Dominikanów Nieświeskich
AGAD, sygn  416 Akta d s  wynajmu przez Zarząd Dóbr Radziwiłłowskich mieszkań 
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Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
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Wrocław

Biblioteka Zakładu Narodowego im  Ossolińskich, rkps 2727 II Liber consiliorum 
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