
Sobótka 197-3 4 

LUCJAN NIEDZIELA 

POLONIZACJA KLASZTORU DOMINIKANSKIEGO WE WROCŁAWIU 

W LATACH 1606 - 1608 

Dominikanie śląscy w XIII w. byli Polakami 1 i administracyjnie na
leżeli do prowincji polskiej. Proces wszczętej w XIII w. germanizacji 
Sląska, a szczególnie uzyskana w 1432 r. w ramach polskiej prowincji 
dominikańskiej częściowa autonomia klasztoru wrocławskiego przyczy
niła się zapewne do utrwalenia się na tej placówce przewagi zakonni
ków pochodzenia niemieckiego 2

• Polacy pozostali w mniejszości aż do 
czasów reformacji. Rozszerzająca siq na Sląsku nauka Marcina Lutra 
spowodowała poważne zmniejszenie się składu personalnego klasztoru 
dominikańskiego we Wrocławiu 3• Dla ratowania swej egzystencji musiał 
on otworzyć bramy przed dominikanami napływającymi z klasztorów 
leżących w centralnych dzielnicach Polski. Przybysze w większości byli 
Polakami. Oni też w 1569 r. zrezygnowali z autonomii swego nowego 

1 J. K l  o c z  o ws k i, Dominikanie polscy na Sląsku w XIII-XIV wieku, Lu
blin 1956, s. '136, 1317; Z. K o  z lo w sk a, Założenie klasztoru 00. Dominikanów 

w Krakowie (Rocznik Krakowski, t. XX, R 1926, s. 1'3). 
2 Pod koniec XI.V w. dominikanie przystąpili do reformowania ..swojego zakonu. 

Celem tej akcji było zlikwidowanie różnego rodzaju wykroczeń zakonników przeciw 
regule i konstytucjom zgromadzenia. Pierwszym klasztorem w prnwincji polskiej, 
który przyjął reformę, był św. Wojciech we Wrocławiu. Dominikanów wroclaw
skieh otoczono wtedy s2ezególną opieką. Przede wszystkim zakon nadal im przy

wilej wybierania sobie wikariusza do spraw reformy. Bez jego zgody prowincjał 
nie mógł wymieniać zakonników w zreformowanym klasztorze. Przywilej ten, 
nazywany także egzempcją lub autonomią, nadany dla celów religijnych, był nie
jednokrotnie wykorzystywany we Wrocławiu w walkach narodowościowych domi
nikanów pochodzenia niemieckiego z dominikanami pochodzenia polskiego. Auto
nomię klasztoru wrocławskiego zniesiono w 1569 r. Por. C. BI as e I, Geschichte 

von Kirche und Kloster St. Adalbert zu Breslau, Wrocław 1912, s. 21, 50. 
3 Tamże, s. '10, 41. 
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klasztoru i podporządkowali się całkowicie prowincji polskiej 4• Tym sa
mym umocnili związki klasztoru wrocławskiego z Macierzą. 

Procesy zachodzące w klasztorze dominikanów wrocławskich wywo
łały zrozumiałe zaniepokojenie polityków cesarskich s. W 1594 r., korzy
stając z pobytu w Pradze i Wrocławiu generała zakonu dominikańskie
go Hipolita Baccarii, Habsburgowie wymogli na nim dekret oddziela
jący dominikanów śląskich od prowincji polskiej. Z klasztorów we Wro
cławiu, Świdnicy i Gł9gowie utworzono wtedy samodzielną kongregację 
śląską. Przełożonym nowej kongregacji i przeorem klasztoru wrocław
skiego został mianowany przez generała zakonu dominikanin wiedeński 
Marek Feichtinger e. 

Rozwijająca się kontrreformacja w dziedzicznych krajach habsbur
skich w czasie panowania Rudolfa II oraz pomyślnie układające się sto
sunki pomiędzy królem Zygmuntem III Wazą i dworem cesarskim za
chęciły dominikanów polskich do rozpoczęcia starań o odzyskanie swo
ich klasztorów na Śląsku 7. Do połowy listopada 1606 r. Abraham Bzow-

4 P. K i e  1 a r, Nieznane źródła rękopiśmienne do historii dominikanów na. 

Sląsku w okresie reformacji (Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL, 1 stycz
nia 11970 r.-31 grudnia 1970 r., ńr 19, Lublin :Hl7,1, s. 11'16). 

s Wrogi stosunek polityków cesarskich wobec przynależności dominikanów wro

cławskich do prowincji polskiej ujawnił się w czasie zatargu przeora wrocław
skiego Niemca Pawła von Sorau z prowincjałem polskim Feliksem Wierzbno: ,,Fra
ter Paulus (contra Felicem) ad camerales Sacrae Caesareae Maiestatis provocavit 
... Cameralibus haereticis indicentibus ne provinciales Poloniae quidquarn in iis 

conventibus [Silesiae] authoritatis sibi usurpare vellent". Zob. Archiwum Domini

kańskie Kraków, sygn. Pp. 56 (dalej skrót ADK). 

G P. K i e  1 a r, Dominikanie śląscy w okresie reformacji (Sprawozdania Towa

rzystwa Naukowego KUL, 1 stycznia 11970 r.-31 grudnia 1970 r., nr 19, Lublin 

197.1, s. 98). 
7 Abraham Bzowski w ,niektórych swoich publikacjach sugeruje, że o przyłą

czenie klasztorów śląskich do prowincji polskiej zabiegali Marek Feichtinger, bi

skup Jan Sitsch i kapituła wrocławska. Zob. A. B z o w s k i, Tragedia Vratisla

viensis, wyd. L. Niedziela (Sląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, R. XXVII, 1972, 

nr 3, s. 456). Sugestie te należy rozumieć jako swoistą taktykę dominikanów pol

skich. Oni bowiem prawdopodobnie wiedzieli, że inicjatywa dotycząca przyłączenia 

klasztorów śląskich do prowincji wychodząca ze strony polskiej nie będzie przyjęta. 

z aprobatą przez polityków cesarskich. Biskup Jan Sitsch niewątpliwie włączył się 
do zabiegów o sprowadzenie dominikanów polskich do Wrocławia, ale na etapie 

późniejszym., kiedy odpowiedini.e decyzje w tej sprawie zapadły już w Rzymie. Ini

cjatorem rewjndykacji klasztorów śląskich była prowincja polska. Wynika to z pism 
Bzowskiego nie przeznaczonych przezi autora do publikacji (zob. np. przypis 9 
niniejszej pracy). Ponadto wiadomo, że dominikanie polscy zbyt zaciekle walczyli 

o każdą odpadającą od lllich placówkę, żeby można było przypusz·czać, że w spra
wie przyłączenia klasztorów śląskich do prowincji polskiej inicjatywę zostawili
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ski, należący do kierownictwa polskiej prowincji dominikańskiej, był 

kilkakrotnie w Rzymie s i omawiał z papieżem Pawłem V problemy 
klasztorów śląskich 9

• Wynikiem tego rodzaju starań prowadzonych przez 
prowincję polską była uchwała kapituły generalnej zakonu dominikań
skiego zebranej 10 VI 1605 r. w Valladolid: ,,Przywracamy prowincji 
polskiej konwenty śląskie, mianowicie konwent wrocławski, głogowski 
i świdnicki" 10. 

U chwałom kapituły generalnej przeciwstawiali się Habsburgowie 11
, 

którzy wiedzieli, że powrót dominikanów polskich nad Odrę był równo

znaczny z kontynuowaniem prawie nieprzerwanej od 1226 r. przynależ
ności ich klasztorów do prowincji pc:lskiej. Przynależność zaś ta stano
wiła fragment i świadectwo dawnej jedności administracyjnej i poli
tycznej śląska z państwem polskim, przypominała, kto jest prawowitym 
spadkobiercą nadodrzańskiej dzielnicy, a przez to utrudniała wtopienie 
się jej w habsburskie kraje dziedziczne. Habsburgom jednak, zabiegają
cym od dawna o koronę Rzeczypospolitej, niewątpliwie zależało na po
pularności w społeczeństwie polskim. Dlatego nie mogli zbyt uparcie prze
ciwstawiać się dominikanom polskim pragnącym powrócić na Śląsk. 
Ustępstw na rzecz prowincji polskiej domagał się od Habsburgów także 
papież. W takiej sytuacji w czerwcu 1606 r. cesarz zgodził się na ponow
ne wcielenie dominikańskich klasztorów śląskich do prowincji polskiej 12. 

Niemcom. Zob. J. R. L o e n  e r  t z, Les origines de l'ancienne historiographie

dominicaine en Pologne (Archivum Fratrum Praedicatorum, t. XIV, R. 1949, s. 49, 

50, 51) . 

.s M. D y  n o ws k a, Bzowski Stanisław (Polski słownik biograficzny, t. III, 
Kraków 1937, s. 187). 

9 ,,... absoluto ab officio vicariatus Silesiae et prioratus Vratislaviae praefato 
patre fratre Marco Feichtinger, qui ne se tegeret patrocinio cameralium Vratisla
viensium Sanctissimus Dominus Noster Paulus V, cum quo (ego Abraham Bzoviu..si) 
egi Romae dedit in mandatis suo apud Caesaream Maiestatem Nuntio velit cum 
Sacra Caesarea Maiestate tractare ne patrocinio i1lorum quicumque detrahatur 
authoritati Ordinis ne ve reformatio horum conventuum (Silesiae) per provincia
lem Poloniae suscepta a quocumque impediatur". Zob. ADK, sygn. p. 56. 

10 „Provinciae Poloniae restituimus conventus in Silesia videlicet Vratislavien
sem, Glogoviensem, Svidnicensem", Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum hi

storica, t. XI, Romae 1902, s. 80. 
11 Pełnomocnik· prowincji polskiej do przejęcia klasztorów śląskich Abraham 

Bzowski pisał 18 XII •1606 r. do kanclerza Czech Alberta Popiela Lobkowica: ,,Pa
trocinio singulari Celsitudini.s Vestrae opus est . . . ut ,(Sacra Caesarea Maiestas) 
intelligat me externum non novandarum absit turbandarum rerum politici status 
sed priscae catholicae tum quoque nostrae praedicatoriae". Zob. ADK, sygn. Pp. 56. 
Gdyby cesarz nie wysuwał zastrzeżeń i nie żywił obaw wobec planów przekazania 
klasztorów śląskich prowincji polskiej, Bzowski nie próbowałby tych zastrzeżeń 
usuwać za pośrednictwem kanclerza Lobkowica. 

12 Bzo w s ki, op. cit., s. 456, 457.; zob. też przypis 9 niniej�ej pracy. 
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Po decyzjach, które zapadły w Pradze, dominikanie polscy musieli 
swój powrót nad Odrę uzgodnić także z kurią biskupią we Wrocławiu. 
Biskup Jan Sitsch przynaglał ich do ponownego objęcia klasztoru we 
Wrocławiu, ale równocześnie żądał, aby władzę w nim sprawował za
konnik pochodzenia niemieckiego 13. Identyczne stanowisko zajęła kapi
tuła katedralna 14

. Dezyderaty władzy duchownej miały prawdopodobnie 
na celu całkowite odcięcie należącego do Polski klasztoru od wszelkich 
zainteresowań polskimi sprawami narodowościowymi i podporządkowa
nie go zgermanizowanej w tym czasie kurii. 

Komisarzem do przejęcia odzyskanych klasztorów i ich przełożonym 
został miano·wany przez prowincję dotychczasowy przeor klasztoru Sw. 
Jacka w Warszawie, profesor studium generalnego dominikanów, Abra
ham Bzowski. W drugiej połowie listopada 1606 r. udał się on na Sląsk. 
W czasie podróży zebrał komisję, w której skład weszli: przeor raciborski 
Jakub, przeor opawski Feliks, lektor teologii Wawrzyniec, kaznodzieja 
polski w kościele Sw. Krzyża we Wrocławiu Ambroży z Krakowa oraz 
Szymon Mniszewski. 28 XI 1606 r. komisja przeprowadziła rozmowy 
z biskupem wrocławskim Janem Sitschem przebywającym wtedy w Ny
sie, a 1 XII tr. przybyła do Wrocławia i zatrzymała się w rezydencji bis
kupiej. Po załatwieniu ostatnich formalności z kapitułą katedralną 4 XII 
1606 r. Bzowski przesłał dotychczasowemu przełożonemu klasztorów 
śląskich i przeorowi wrocławski.emu Markowi Feichtingerowi zwolnienie 
z dotychczas zajmowanego urzędu, wystawione przez kapitułę generalną 
zakonu. 5 XII 1606 r. komisja w otoczeniu kilku kanoników wrocław
skich weszła do kościoła Sw. Wojciecha. Bzowski polecił odczytać pu
blicznie dokumenty wprowadzające nowy stan prawny dla dominikań
skich klasztorów na Sląsku. W ten sposób klasztory we Wrocławiu, Gło
gowie i Swidnicy po 12 latach rozłąki powróciły do polskiej prowincji 
dominikańskiej 1s.

Klasztor wrocławski znajdował się wówczas na dnie upadku. Dachy 
zaciekały, okna były powybijane, drzwi i bramy powyrywane. W klasz
torze oprócz Marka Feichtingera przebywali następujący zakonnicy: Got
fryd, Jerzy, Abraham, Rajmund i Antoni. Ludzie ci, z wyjątkiem Anto-

13 Kopia listu biskupa wrocławskiego Jana Sitscha z 16 VI 1606 r. do prowincjała

polskiego: ,, ... nihilominus hisce litteris monendam esse duximus Paternitatem Vest

ram ne mora aliqua intercedat quinimo si salutem et oommodum monasteriorum 

respicit adwentum suum quam fieri potest citissime accelerat et secum Germanicae 

nationis aliquem ad regimen monasterii Sancti Adalberti Vratislaviae aptum et ido

neum adducat nosque conveniat [! !!]". Zob. ADK, sygn. p. 56. 

14 B l a s e l, op. cit., s. 52, 53. 
15 Kopia kroniki komisji dominikanów polskich do przejęcia klasztorów ślą

skich w 1606 r. Zob. ADK, sygn. p. 56. 
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niego, nie umieli pogodzić się z nowymi porządkami, dlatego 12 XII 
1606 r. potajemnie opuścili Wrocław, przenosząc się zapewne do klasz
torów położonych w krajach niemieckich 16. 

29 XII 1606 r. Bzowski został mianowany przeorem w klasztorze Św. 
Wojciecha 11. Najpilniejszym zadaniem, które stanęło przed nim, było 
skompletowanie odpowiedniego składu personalnego klasztoru. Dzięki 
zabiegom przeora i zrozumieniu potrzeb tej placówki przez prowincjała 
Wojciecha Sękowskiego (zm. 1609) na początku 1607 r. klasztor liczył 
15 zakonników, w tym 7 Niemców i 8 Polaków. Pod koniec tego roku 
obsada klasztoru św. Wojciecha wzrosła do 20 osób 18. Spośród nich 
7 przeznaczono do pracy duszpasterskiej. Byli to: Abraham Bzowski, 
Bartłomiej, Adam Kuna, Ignacy Felbel, Durand z Gdańska, Atanazy, Se
bastian 19. Rok później grupa duszpasterska miała inny skład personalny: 
Abraham Bzowski, Serwacy, Adam Kuna, Wacław Gruneweg, Augustyn, 
Durand z Gdańska, Piotr z Kalisza 20. Niepełna lista nazwisk zakonni
ków wrocławskich nie pozwala na dokładne ustalenie ich pochodzenia 
narodowościowego. Jednak z całokształtu propolskiej działalności klasz
toru w latach 1606-1608 należy wnosić, że większość tych zakonników 
była Polakami. 

Poza zakonnikami przeznaczonymi do pracy duszpasterskiej w klasz
torze św. Wojciecha w 1607 r. było także 13 zakonników studentów. 
Spośród nich znamy nazwisko jednego oraz miejsce pochodzenia pięciu 
innych: Michała Baryczki, Abrahama z Kościana, Tomasza z Kobylina, 
Dominika z Pragi (prawobrzeżna Warszawa), Wincentego z Gore (miej
scowość wchodząca obecnie w skład miasta Warszawy) 21

. Obecność stu
dentów w klasztorze św. Wojciecha świadczy, że dominikanie prowa
dzili tu szkołę teologiczną. Młodzi zakonnicy we Wrocławiu mieli jed
nak za zadanie nie tylko zapoznać się z teologią, ale także zetknąć się 
z protestantyzmem, a nade wszystko wejść w całokształt problemów 
klasztoru wrocławskiego, którym w przyszłości mieli kierować. 

Działalność w odzyskanym klasztorze dominikanie zaczęli od takich 

1s Bzows ki, op. cit., s. 457. 
11 Bla se l, op. cit., s. 53.
1a Bzow ski , op. cit., s. 459. 
19 Spis obs ady klasztoru Sw. Wojciecha we Wrocławiu w 1607 r. Zob. ADK, 

sygn. 56. 
20 Bzows ki , op. cit., s. 467, pr zy pis k; W .  Li t w a n i d  es, Catalogus Fratrum

Profitentium ... , ADK, sygn. Kr. 9, s. 15. 
21 Spis obsady klasztoru Sw. Wojciecha we Wrocławi u w 1607 r., ADK, sygn. 

Pp. 56.; Spis osób przyjętych do klasztor u we Wrocławi u w 1607 r .  pr.zez Abr a hama 
Bzowskiego, Bi bli oteka Uniwersytecka W rocław (d a lej BUW r.), rkps. IV, Q. 191, 

s. 110.

2 - Sobótka 4/73 
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czynności, jak naprawa ogrodzenia i zakup podstawowych naczyń ku
chennych. W aalszej kolejności wyremontowano 13 pokoi, wybudowano 
9 pieców ogrzewniczych, uruchomiono 2 zegary na zewnątrz obiektów 
klasztornych, zawieszono też nowe dzwony. Większą inwestycją była re
peracja dachów nad budynkami klasztornymi. Bzowski pamiętał także 
o bibliotece klasztornej, powiększając ją o nowe nabytki książkowe.
Klasztor zerwał umowę o dzierżawę kaplicy św. Wita z bogatym miesz
czaninem, członkiem rady miejskiej Henrykiem Schmidtem. Kaplica ta
pokryta wewnątrz pikantnymi malowidłami od 1576 r. służyła jako po
mieszczenie dla magazynu handlowego. Dzięki nakładom kanonika Ber
narda Edera wnętrze tego obiektu poddano gruntownej przebudowie 22

• 

Trzeba zaznaczyć, że klasztor wrocławski nie posiadał w tym czasie 
żadnych stałych dochodów, a jedynym źródłem utrzymania były jał
mużny. Na liście ofiarodawców znaleźli się: podskarbi kor. Jan Firlej, 
marszałek kor. Mikołaj Wolski, biskup poznański Andrzej Opaliński, 
opat przemęcki Stefan Charbicki, biskup wrocławski Jan Sitsch, dalej 
kanonicy oraz wielu innych spośród duchowieństwa, szlachty i miesz
czan 2s. Dużą pomocą była też pensja, którą pobierał jeden z dominika
nów wrocławskich za głoszenie kazań polskich w kościele Św. Krzyża 24

• 

Zebrane pieniądze i inne dary szły przede wszystkim na odbudowę klasz
toru i kościoła. Zakonnicy natomiast żyli nieraz w niedostatku. Był czas; 
kiedy ich dzienna porcja żywnościowa sprowadzała się do odrobiny naj
gorszego gatunku piwa i kawałka chleba 2s.

Nim dominikanie wyszli do mieszczan ze swoimi kazaniami, zajęli 
się najpierw zorganizowaniem życia monastycznego w swoim klaszto
rze. Przede wszystkim na nowo wprowadzono klauzurę oddzielającą ży
cie klasztorne od laickiego. W stroju zakonnym zaczęto chodzić nie tylko 
w obrębie klasztoru, ale także po mieście. Jedną z modlitw, tzw. jutrznię, 

22 B z o ws k i, op. cit., s. 458, 459. 

23 Tamże, s. 460. 
24 Kanonik wrocławski Andrzej Bogurski przed śmiercią swój majątek przezna

czył na uposażenie kaznodziei polskiego przy kościele Sw. Krzyża we Wrocławiu. 
W ramach tej fundacji przed 1607 r. kazania polskie głosił tam Ambroży z Krakowa, 

a w latach 1607-1'608 Abraham Bzowski. Zob. epitafium w kościele Sw. Krzyża we 
Wrocławiu: ,.Anno 1596 die 30 Iulii obiit Reverendus nobilis et clarissimus vir Do

minus Bogurski Polonus ambarum ecclesiarum Vratislaviensiwn canonicus senior 

sub hoc saxo sepultULS orate pro eo"; Odpis listu kapituły wrocławskiej do prowin

cjała polskiego z dnia 9 VIII •1606 r.: ,,Maxime hoc attendentes ne fundatio Reve

rendi Domini Bogurski olim confratris nostri . . . facta pro Polonicis concionatoribus 

et hactenUJS a fratribus Sancti Adalberti cum Christiani populi aedificatione con

servata in Sancta Crucis Ecclesia pereat atque intereat", ADK, sygn. 56; B z o w
s k i, op. cit., s. 459, 461. 

2s B z o ws k i, op. cit., s. 461. 
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rozpoczynano o godz. 12 w nocy. Wszystkie akcje liturgiczne w kościele 
odbywały się teraz przy drzwiach otwartych 20. 

Bezpośrednio po przybyciu do Wrocławia 4 I 1607 r. dominikanie 
otworzyli i przebadali komisyjnie znajdujący się w południowej części 
transeptu kościoła św. Wojciecha pod głównym witrażem grobowiec 
Czesława 21. Czynność ta była niezbędna do rozpoczęcia w Rzymie starań 
o beatyfikację pierwszego według tradycji organizatora placówki domi
nikańskiej we Wrocławiu. Tym samym potrzebom miał służyć napisany
wówczas przez Bzowskiego żywot Czesława noszący tytuł Tutelaris Si

lesiae ... Rozpoczęcie akcji przedbeatyfikacyjnej i rozszerzanie we Wro
cławiu kultu Polaka Czesława, któ�y pochodził ze Śląska, było równo
znaczne z ciągłym przypominaniem społeczeństwu, że nie tylko klasztor
wrocławski, ale cały Śląsk w przeszłości był zamieszkały przez Polaków
i do Polski należał.

W kwietniu 1607 r. po remoncie nadano kaplicy Św. Wita nazwę 
Matki Bożej Różańcowej i zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem odda
no ją na użytek duszpasterstwa polskiego 28

. W 1608 r. funkcję kaznodziei 

26 Od świąt Bożego Narodzenia w 1541 r. do przybycia dominikanów z Polski do 
Wrocławia w grudniu 1606 r. wszystkie nabożeństwa w kościele św. Wojciecha 
odprawiano ,przy drzwiach zamkniętych. Na publiczne uprawianie kultu religijnego 
nie pozwalali protestanci. Zob. B 1 a s  e 1, op. cit., s. 48. 

27 „Anno 1607, die 4 Januarii invocato prius divino Numine, in mi.ssa cantata 
de Spiritu Sancto, expiatis deinde singulis fratribus ad conventum pertinentibus 
per .sacr-am con:fesionem, feci aperire sepukhrum beati Ceslai fratris Sancti Hyacin
thi et primi prioris istius conventus, arnoto altari ligneo in exteriori ecclesia sub 
fenestra altissima ad AU6trum in cruce eccle.siae locato, mensam lapideam inveni
mus, qua avulsa, reperirous alium lapidem desuper quadam concavitate Iateribus 
contecta et, ut apparebat olim, testudinata. Hoc arnoto lateribusque eiectis, reperta 
est ladula lignea parva iam carie et vetustate nec non humiditate corrupta, in cuius 
anteriori parte erat serra ferrea cum aerea clave intus reposita clavis quidem integra 
erat, at serra rubigine conswnpta. In eiu.s ladulae angulo erat caput seu calvaria 
Beati Ceslai insimul cum re!iquiis eiusdem beati virL His deosculatis, rursum lapi
dem illum et mensam desuper posuimus gratiasque Altissimo egimus, quod nobis 
indignis concesserit invenire thesaurum iam a centu.m et triginta octo annis eadem 
die quarta Januarii anno domini 1469 absconditum. Quidam pater frater Paulus 
Meissner, sacrae theologiae lector, prior conventus Vratislaviensis ad eum, quem in
venimus modum, reposuerat ut est descriptum supra. Interfuerunt repertioni huius 
sacri thesauri pater frater Ambrosius supprior, conventus Cracoviensis filius, pater 
frater Ignatius Felbel sacrae theologiae lector, filius conventus osviencimensis, pater 
frater Bartholomaeus Glogoviensis, confeS1Sarius sororwn, filius conventus Wrati&la
viensis, pater frater Adamus Kuna filius conventus Svidnicensis, frater Antoninus 
novitius Svecus cum aliquot saecularibus Polonis et Silesis", BUWr., rkps. IV. Q. 

1'94, s. 18. 
2s Budowę kaplicy św. Wita rozpoczęto 27 X 111501 r. między północnym tran

septem a nawą główną kościoła św. Wojciecha. W ciągu wieków zmieniano jej 

/ 
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polskiego pełnił tam Piotr z Kalisza. Natomiast kościół Św. Wojciecha 
z kaznodzieją niemieckim Durandem z Gdańska pozostawiono katolikom 
niemieckim. W trosce o ludność polską zarówno pochodzącą ze Śląska, 
jak i przyjeżdżającą tu z innych ziem Rzeczypospolitej na studia lub 
w sprawach handlowych, dominikanie wrocławscy sprowadzili z Krako
wa lektora, który wykładał teologię i filozofię katolicką. Wykłady te cie
szyły się wielkim powodzeniem u audytorium składającego się przede 
wszystkim z młodzieży 29. 

Działalność dominikanów polskich z racji narodowościowych, jak 
i religijnych była sprzeczna z interesami niemieckiego i jednocześnie 
protestanckiego społeczeństwa Wrocławia. Nic też dziwnego, że społe
czeństwo to mimo trwającej w tym czasie kontrreformacji w dziedzicz
nych krajach habsburskich stosowało wobec klasztoru św. Wojciecha 
różnego rodzaju szykany. W ciągu dwóch lat pobytu dominikanów pol
skich we Wrocławiu władze miejskie dwa razy przeprowadziły w ich 
klasztorze rewizję. Wysłannicy rady miejskiej przeglądając klasztor in
teresowali się szczególni,e prowadzonymi tam robotami remontowymi 
i budowlanymi. Rewizje były spowodowane krążącymi po mieście po
głoskami, według których w klasztorze Św. Wojciecha istniały młyny 
produkujące proch strzelniczy. Za jegc pomocą polscy zakonnicy na umó
wiony znak mieli wysadzić mury miejskie i w ten sposób ułatwić woj
skom nieprzyjacielskim wejście do miasta 30. Należy się domyślać, że 
nieprzyjacielem Wrocławia, z którym dominikanie mieli być w zmowie, 
była Rzeczpospolita. 

Aspekt militarno-polityczny nie był jedynym powodem nieufności 
mieszczaństwa do dominikanów. Obawiano się także działalności ideolo
gicznej tego zgromadzenia. Tak np. nauczyciele szkół protestanckich kon
trolowali wszystkie publiczne wystąpienia dominikanów. Władze miejskie 
zabraniały młodzieży kontaktowania się z klasztorem. Mieszczanie zwal
czali kult religijny Czesława. Ośmieszali go za pomocą rysunków i na
pisów. Usiłowali zniszczyć jego grobowiec. Przedmiotem nienawiści był 
także kościół polski i zakonnicy zaangażowani w polskim duszpasterstwi"e. 
Wprawdzie wszystkim dominikanom przeszkadzano w akcjach liturgicz
nych, wszystkich obrzucano kamieniami na ulicy, niemniej większość 
awantur wywołanych przez mieszczan miała miejsce w kościele polskim, 

nazwę. Od lat 1606-1608 nosiła pra wdopodobnie wezwanie Matki Bożej Różańeo wej, 
od 1667 r. $w. Józefa. Popularnie obiekt ten nazywano kościołem polskim, ponieważ 
w nim gromadzili się Polac y na nabożeństwa i gloswne tam b yły kazania w języku 
polskim. Zob. Bzowsk i, op. cit., s. 458, prz ypis 27.

29 Bzowski, op. cit., s. 459.

30 Tamże, s. 461. 
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a zakonnicy polskiego pochodzenia byli częściej atakowani niż pochodze
nia niemieckiego 31. 

W przekonaniu większości społeczeństwa wrocławskiego klasztor św. 
Wojciecha reprezentował prawdopodobnie militarne, polityczne, narodo
we i ideologiczne interesy Rzeczypospolitej. W latach kontrreformacji 
dominikanów wrocławskich można było szykanować, ale nie dało się ich 
zlikwidować. Od 1608 r. po niefortunnej walce z Maciejem cesarz Ru
dolf II okazywał coraz większą uległość wobec protestantów. Na Śląsku 
np. urząd namiestnika sprawowany od czasów cesarza Ferdynanda I 
(1556-1564) przez biskupów wrocławskich przeniesiono na księcia oleś
nickiego, protestanta Karola. Był to więc idealny moment dla wrocław
skiego mieszczaństwa na załatwienie wszystkich porachunków z klasz
torem św. Wojciecha. 

7, 14 i 21 XII 1608 r. wywołane przez mieszczaństwo u dominikanów 
awantury przekraczały swoimi rozmiarami i agresywnością zajścia, które 
dotychczas tam miały miejsce. 25 grudnia tego roku grupa protestantów 
niemieckich wrzaskiem zmusiła Piotra z Kalisza, a potem Abrahama 
Bzowskiego do opuszczenia ambony w kościele polskim. Na drugi dzień 
na Piotra z Kalisza głoszącego kazanie posypały się kamienie. Zakonni
ków Jacka i Mateusza usiłujących zamknąć drzwi kościoła polskiego po
walono na ziemię i pobito. W tym samym czasie zaatakowano także kaz
nodzieję niemieckiego Duranda. 

Prawdziwa tragedia miała jednak miejsce dopiero 27 XII 1608 r. Za
częło się od obrzucania kamieniami głoszących kazania Piotra z Kalisza 
i Duranda z Gdańska. Około południa grupa młodych ludzi zaczęła nisz
czyć ołtarze. Zakonnicy zdołali zatrzymać dwóch napastników w wię
zieniu klasztornym. Chwilę później przybyli przedstawiciele straży miej
skiej, którzy położyli kres zajściom. Około godz. 16 nastąpił jednak drugi 
atak na klasztor. Tłum ludzi wyłamał drzwi i wdarł się na teren klasz
toru. Pojawienie się komendanta straży miejskiej Haunolda z pachoł
kami i tym razem uratowało dominikanów. Stróże porządku publicznego 
zatrzymali dwie osoby należące do prowodyrów wypadków. Schwytani 
razem z zatrzymanymi przez zakonników mieli być odprowadzeni do wię
zienia miejskiego. Stało się inaczej. Pachołkowie zachęcali więźniów do 
ucieczki. Przeor prosił komendanta, aby zostawił pachołków w celu za
pewnienia klasztorowi bezpieczeństwa. Przedstawiciel władzy cesarskiej 
i miejskiej miał widocznie inne plany. Zabrał bowiem swoich podwład
nych i odszedł, zostawiając klasztor na pastwę tłumu. Mieszczanie tylko 
na to czekali. Po raz drugi wyłamali bramy, z pochodniami w ręku 
wdarli się do kościoła. Siekierami rąbali ławki, organy i ołtarze, nisz-

31 Tamże, s. 462-465. 
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czyli figury i obrazy, darli księgi liturgiczne, rabowali dywany, nakrycia 
ołtarzowe i przedmioty ze szlachetnych kruszców. Zniszczono wtedy pra
wie cały wystrój wewnętrz-11y kościoła 32. 

Wypadkami, które miały miejsce w klasztorze św. Wojciecha we 
Wrocławiu, zajął się sam cesarz. Wyznaczył komisję, do której wszedł 
jeden przedstawiciel klasztoru. Akta tej komisji z oględzin zniszczonego 
kościoła i przesłuchań świadków krążyły jakiś czas między Wrocławiem 
a Pragą, w końcu utknęły gdzieś po drodze. Tak się stać musiało, sko
ro - według historyka niemieckiego C. Blasela - na uniewinnieniu 
prowodyrów napadu zależało zarówno radzie miejskiej Wrocławia, jak 
i przedstawicielom rządu cesarstwa 33. Okoliczność ta, podobnie jak i za
chowanie się Haunolda i jego ludzi 27 XII 1608 r. na terenie klasztoru, 
wydaje się zdradzać bliżej nie wyjaśnione współdziałanie oficjalnych 
władz z ucześtnikami napadu na dominikanów wrocławskich. 

C. Blasel i D. Hermann główny powód wypadków mających miejsce
27 XII 1608 r. w klasztorze dominikanów wrocławskich widzieli w nie
moralnym życiu Bzowskiego i w jego polskim nieokiełzanym charak
terze 34. Nie zwracają oni natomiast uwagi na inne motywy tego napadu. 
Mianowicie Bzowski przewodniczył repolonizacji klasztoru dominikań
skiego nad Odrą w początkach XVlI w., a przez to opóźniał proces ger
manizacji Śląska i hamował postępy protestantyzmu. Placówka pełniąca 
taką rolę była po prostu skazana przez Niemców na zagładę niezależnie 
od tego, kto nią kierował. Wyrok ten mogła przyspieszyć lub opóźnić 
odpowiednia konstelacja polityczna w Europie Środkowej, ale nie morale 
czy charakter pojedynczego zakonnika. 

Reasumując zestawmy najważniejsze fakty z dziejów klasztoru św. 
Wojciecha we Wrocławiu w latach 1606-1608. Dominikanie polscy mieli 
świadomość, że klasztory na Śląsku założone przez Czesława i jego na
stępców są własnością prowincji polskiej. Zakonnicy ci wykorzystując 
dobrze układające się stosunki polityczne między Habsburgami i Zyg
muntem III Wazą w 1606 r. powrócili na Śląsk. Klasztor św. Wojciecha 
we Wrocławiu stał się wtedy placówką zakonną o polskim charakterze. 
Zachwianie się kontrreformacji w drugiej połowie 1608 r. na terenie 
podległym cesarzowi Rudolfowi II oraz angażowanie się w tym czasie 
Rzeczypospolitej w wewnętrzne sprawy państwa rosyjskiego osamot
niło dominikanów polskich w ich działalności na Śląsku. Tę sytuację wy
korzystali protestanci niemieccy. 27 XII 1608 r. napadli na klasztor, 

32 Tamże, s. 466-467. 

33 B � a s e 1, op. cit., s. 55. 
34 Tamże, s. 53, 54, 56.; M. D. Herm a n n, Spongia abstersoria ... , Lipsiae 1614, 

s. 1, 10. 
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zdemolowali kościół i pobili zakonników. Po napadzie klasztor ten admi
nistracyjnie należał do 1706 r. do prowincji polskiej, ale prawdziwie pol
skiego charakteru z lat 1606-1608 pod zaborem habsburskim czy po
tem pruskim już nigdy nie odzyskał. 

Polonizacja klasztoru św. Wojciecha we Wrocławiu w latach 1606-
1608 miała wielkie znaczenie dla popularyzacji problemów dotyczących 
Sląska w społeczeństwie polskim. Przenoszeni zgodnie ze zwyczajem 
z klasztoru do klasztoru zakonnicy przez częste kontaktowanie się z lud
nością innych ziem Rzeczypospolitej wprowadzali ją w ogół zagadnień 
związanych z klasztorem wrocławskim. Wyrazem zainteresowania się 
społeczeństwa polskiego problemami dominikanów na śląsku były liczne 
ofiary na odbudowę klasztoru Św. Wojciecha napływające np. z woj. 
krakowskiego i poznańskiego 35

. Zainteresowanie polskimi dominikanami 
we Wrocławiu nie mogło się kończyć na przekazaniu im odpowiedniej 
sumy pieniędzy, ale musiało stawiać problem przeszłości Śląska, wysu
wać pytanie o prawa historyczne do tej dzielnicy, zachęcać do szukania 
możliwości jej powrotu do jedności z Rzecząpospolitą. 

DIE POLONISIERUNG DES DOMINIKANERKLOSTERS IN WROCt.A W 

IN DEN JAHREN 1606-1608 

Der Artikel liefert einen Beitrag zur Frage des Polentums in Schlesien zu Be

,ginn des 17.Jahrhunderts. Der Verfasser interessiert sich insbesondere filr das Domi

nikanerklosters des Hl. Wojciech in Wrocław, das sich sowohl in der Vergangenheit 

a1s auch in der behandelten Zeit sehr aktiv filr die Repolonisierung Schlesiens 
-eingesetzt hat. Der Verfasser schildert die Geschichte des Klosters, dessen Bermilh

ungen urn die Einverleibung in eine polnische Provinz und dessen Kampf gegen

die Germanisierung. Diese Ausfilhrun.gen werden durch eine Analyse der natio

nalen Zugehorigkeit der Monche erganzt. Der Artikel stiitzt sich auf die Fach

literatur, gedruckte Quellen sowie Archivalien aus dem Dominikanerarchiv in Kra

ków und der Handschriftenabtehlung der Universitatsbibliothek in Wrocław.

35 B z o w s  k i, op. cit., s. 459, 460. 




