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JANUSZOWIC (Januszewic, Januszowicz, 
Hanuszowic) BARTŁOMIEJ 

(ur. 1588 r., zm. 12 IX 1644 r.)

Wywodził się z patrycjuszowskiej rodziny z Krakowa. Jego brat Stanisław był rajcą 
krakowskim, a bratanek Jan – rektorem Szkoły Mariackiej i kolegą mniejszym. Miał 
też młodszego brata Jerzego, w późniejszym okresie archiprezbitera i kanonika kra-
kowskiego. Jego krewnym był też zapewne Jakub Januszowic, który objął po Bartło-
mieju kanonię w kapitule kolegiaty Wszystkich Świętych. 

Bartłomiej Januszowic studiował na Uniwersytecie Krakowskim, gdzie w 1612 r. 
uzyskał magisterium sztuk wyzwolonych. Przed 1620 r. wstąpił do Kolegium Mniej-
szego, po czym rozpoczął studia prawnicze. Dnia 23 października 1620 r. przedstawił 
przed konwokacją Kolegium Prawniczego swoją rozprawę kanonistyczną dotyczącą 
skutków prawnych ekskomuniki (Quaestio de eff ectibus excommunicationis..., Kra-
ków 1620). Jej obrona umożliwiła Januszowicowi dołączenie do grona kolegiatów 
oraz otrzymanie senioratu Bursy Jurystów i objęcie profesury reguł prawa. Jako 
członek Kolegium Prawniczego był co najmniej czterokrotnie prepozytem i sied-
miokrotnie radcą (konsyliarzem) 
tego grona. W 1622 r. przedstawił 
do dysputy w Collegium Iuridicum 
dwie tezy kanonistyczne: jedną 
dotyczącą dobrej wiary w zakresie 
przedawnienia (Quaestio de bona 
fi de in praescriptionibus..., Kraków 
1622), a drugą o zakazie alienacji 
dóbr kościelnych (Quaestio de pro-
hibita rerum ecclesiasticorum alie-
natione..., Kraków 1622). Obrona 
tej ostatniej 12 lipca 1622 r. umoż-
liwiła Januszowicowi promocję 
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na bakałarza obojga praw. W 1624 r. objął Katedrę Praw Nowych. Dnia 7 stycznia 
1629 r. zaprezentował Januszowic przed Kolegium Prawniczym kolejną swą rozpra-
wę, dotyczącą zapisów testamentowych na cele pobożne (Quaestio de testamentis ad 
piam causam..., Kraków 1629). Obroniwszy ją, uzyskał licencjat in utroque iure. Na 
doktora został uroczyście promowany wraz z Jakubem Górskim młodszym podczas 
ceremonii, która odbyła się w krakowskiej bazylice Świętej Trójcy 3 kwietnia 1634 r. 
Wcześniej już, w 1630 lub 1631 r., objął Januszowic profesurę Dekretów, czyli tzw. 
praw starych. 

Oprócz prowadzenia zajęć na uniwersytecie pracował także w kurii biskupiej kra-
kowskiej – najpierw, na początku lat trzydziestych XVII w., jako referent u boku ów-
czesnego administratora diecezji, Piotra Gembickiego, a następnie, już za pontyfi katu 
Jakuba Zadzika (1635–1642), jako audytor kurii biskupiej. W 1633 r. uczestniczył Ja-
nuszowic w pracach komisji mającej rozsądzić spory między krakowską wszechnicą 
a dążącymi do złamania jej monopolu na kształcenie wyższe – jezuitami. 

W karierze swej zgromadził krakowski profesor kilka benefi cjów kościelnych. 
Przed 13 października 1628 r. został kanonikiem łowickim, jednak z benefi cjum tego 
zrezygnował już w 1631. Przed 16 kwietnia 1632 r. objął za to benefi cjum prepozyta 
(proboszcza) w Książnicach, a 14 października 1634 r. został instytuowany na kanonię 
prebendy Lubocza w kapitule krakowskiej kolegiaty Wszystkich Świętych. W później-
szym okresie objął natomiast prepozyturę kościoła św. Anny w Krakowie, a pod ko-
niec życia także kanonię katedralną krakowską. 

Zmarł w swym rodzinnym mieście Krakowie 12 września 1644 r. Oprócz przy-
toczonych wyżej drukowanych opracowań, znaczących szlak jego kariery akademic-
kiej, pozostawił także jedną odę łacińską oraz traktat kanonistyczny w rękopisie. 
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