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TESZNAROWICZ ZACHARIASZ 
(ur. 1648 r., zm. 24 X 1712 r.)

Urodzony w Bieczu, był krewnym (zapewne siostrzeńcem) Walentego Stolickiego, 
krakowskiego profesora fi lozofi i. 

Studiował na Uniwersytecie Krakowskim, gdzie w 1670 r. został promowany na 
bakałarza, a w 1672 – na magistra sztuk wyzwolonych i doktora fi lozofi i. Poświęcił 
się szczególnie matematyce oraz podjął wykłady na Wydziale Filozofi cznym. Z lat sie-
demdziesiątych XVII w. znanych jest kilka niewielkich drukowanych prac Tesznaro-
wicza: dwa panegiryki na cześć Stanisława Słowakowicza oraz kalendarz na 1672 r. 
Na mocy uchwały z 24 września 1681 r. został dopuszczony do Kolegium Mniejsze-
go, do którego wstąpił w 1683 r. po obronie tezy inkorporacyjnej z dziedziny geo-
metrii, wróciwszy z trwającej kilka lat podróży zagranicznej. Wyprawa ta, na którą 
udał się jako preceptor Samuela i Marcjana Chełmskich, podstoliców krakowskich, 
miała zasadnicze znaczenie dla dalszej kariery Tesznarowicza. W trakcie owej grand 
tour po Europie (podczas której odwiedził m.in. Rzym i Paryż) oddał się on studiom 
prawniczym. Słuchał m.in. wykładów z prawa rzymskiego na Uniwersytecie Karola 
w Pradze (u Jana Krzysztofa Schambogena, znanego romanisty, kanonisty i historyka) 
oraz na uniwersytecie w Perugii (u Klemensa Tosjusza). Na tym ostatnim kształcił się 

także w dziedzinie prawa kanoniczne-
go (u Vulpiusa) i zdobył tytuł doktora 
obojga praw. 

Wróciwszy do Polski, choć jako ko-
lega mniejszy podjął wykłady na Wy-
dziale Filozofi cznym, rozpoczął jednak 
jednocześnie starania o inkorporację do 
Wydziału Prawa i przyjęcie do Kolegium 
Prawniczego. Wielką pomocą w tych 
zabiegach okazała się protekcja kolej-
nego prywatnego pracodawcy Teszna-
rowicza w osobie cześnika koronnego, 
Franciszka Jordana. Dzięki jego popar-
ciu członkowie Kolegium Prawniczego 
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13 października 1684 r. zgodzili się przyjąć go do swego grona (pod warunkiem wyko-
nywania wszelkich obowiązków przez substytutów), i to mimo iż wyjeżdżał on właśnie 
z synem cześnika, starostą dobczyckim Michałem Stefanem, w podróż zagraniczną. 
Odbywszy w latach 1685–1687 ową podróż, podczas której zwiedził Francję, Anglię, 
Italię i Hiszpanię, Tesznarowicz objął seniorat Bursy Jurystów i związany z nią wykład. 
Następnie został przyjęty do Kolegium Prawniczego, odbywszy 31 maja 1688 r. dysputę 
nad swą rozprawą, w której rozważał zagadnienie, kto posiada prawo do lenna po jego 
nieprawnej alienacji – senior czy krewni wasala w linii męskiej (Quaestio iuridica de 
feudis, Kraków 1688). W latach 1689–1690 był dwukrotnie prepozytem, a w okresie 
1690–1691 także dwukrotnie radcą w Kolegium Prawniczym. Dnia 1 września 1692 r. 
przedstawił do dysputy w kolegium rozprawę z dziedziny prawa sądowego, rozważając 
w niej kwestię, czy wina domniemana dopuszcza przeciwdowód z przysięgi (Quaestio 
iuridica de praesumptionibus, Kraków 1692). W tym samym roku Tesznarowicz wyzna-
czony został przez Kolegium Prawnicze na dyrektora Kolegium Lubrańskiego w Po-
znaniu, jednak, jak się zdaje, nie objął faktycznie tej funkcji. W dniu 17 marca 1695 r. 
przedstawił do dysputy kolejną swą tezę, tym razem z zakresu prawa rzeczowego (Qua-
estio iuridica de dominio..., Kraków 1695), której obrona umożliwiła mu nostryfi kację 
uzyskanego w Perugii doktoratu. Następnie przez kilkanaście lat prowadził zajęcia na 
Wydziale Prawa – w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej zachowały się nawet rękopisy 
jego wykładów – jednak ze względu na swoje zamieszkiwanie przy kościele św. Miko-
łaja nie sprawował już żadnych funkcji w Kolegium Prawniczym. Dorobek naukowy 
Tesznarowicza składał się wyłącznie z tez dysputowanych na uniwersytecie, obejmu-
jących zagadnienia z rozmaitych dziedzin prawa. Warto zaznaczyć, że w pracach tych 
występują odwołania do polskiego prawa ziemskiego. 

Pierwszym benefi cjum kościelnym Tesznarowicza, o którym donoszą źródła, był 
kanonikat kapituły kolegiackiej Wszystkich Świętych w Krakowie (fundi Górski), po-
siadany przezeń już w 1688 r. W dniu 14 października 1689 r. konwokacja Kolegium 
Prawniczego postanowiła o zaprezentowaniu go na altarie Zwiastowania NMP w ka-
plicy Szafrańców w krakowskiej katedrze oraz św. Łazarza i Wniebowzięcia NMP 
w kościele św. Marii Magdaleny. Zaprezentowany przez uniwersytet 9 października 
1692 r. na probostwo w Koniuszy nie objął go, przegrawszy proces z innym uniwersy-
teckim prawnikiem, Janem Ekartem, prezentowanym na to benefi cjum przez Kacpra 
Stanisława Otwinowskiego. Prawdziwym przełomem w karierze duchownej Teszna-
rowicza stało się ustanowienie go przez uniwersytet prepozytem kościoła św. Miko-
łaja w Krakowie w 1695 r. 

Zmarł 24 października 1712 r.; dożył swych dni jako prepozyt kościoła św. Miko-
łaja, w której to świątyni został także pochowany. 
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