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Nekrolog Dominikanów Poznańskich
1. W polskiej historiografii mediewistycznej ważne miejsce zajmuje problematyka poświęcona
średniowiecznym wspólnotom zakonnym. Studia z tej dziedziny przyniosły szereg analitycznych
przyczynków do dziejów poszczególnych zgromadzeń, a także próby syntetycznego ujęcia historii
niektórych z nich. Doceniając duży wysiłek włożony w te badania, należy jednak pamiętać o dwóch
kwestiach, które rzutują na obecny stan i dalsze perspektywy tych studiów.
Po pierwsze, trzeba mocno podkreślić, że rosnąca z każdym rokiem liczba publikacji poświęconych średniowiecznym ordines nie rozkłada się w sposób proporcjonalny na poszczególne zgromadzenia, a obok zakonów cieszących się dużym zainteresowaniem historyków (w ostatnich latach
zwłaszcza cystersów), można wskazać i takie wspólnoty, których historia rzadko gości na łamach
opracowań (dobrym przykładem jest zakon augustianów, dawniej augustianów — eremitów). Po
drugie, za przyrastającą w lawinowym wręcz tempie literaturą przedmiotu w widoczny sposób nie
nadążają nowe edycje źródeł powstałych w kręgu dawnych klasztorów. Istnieje wielka dysproporcja
pomiędzy rozmiarami zbiorów archiwalnych pozostałych po dawnych zgromadzeniach zakonnych, a
liczbą wyjętych z tej spuścizny i ogłoszonych drukiem zabytków. Wiadomo też, że wiele z opublikowanych w ubiegłych latach wydawnictw źródłowych zawiera dużą liczbę braków i błędów, a w licznych opracowaniach od wielu lat słychać wołania nie tylko o wydanie niepublikowanych dotąd manuskryptów, ale i krytyczne reedycje zabytków już ogłoszonych drukiem.
Z opisaną wyżej sytuacją spotykamy się również w odniesieniu do zakonu dominikanów. Badania nad jego najdawniejszą historią, bardzo żywe w latach 50 do 70-tych ubiegłego stulecia,
cieszyły się ostatnio nieco mniejszą popularnością wśród historyków1. Uwaga ta dotyczy także
kwestii związanych z edytorstwem źródeł, powstałych w kręgu rodzimej prowincji Braci Kaznodziejów. Po ważnych, XIX-wiecznych, publikacjach akt gospodarczych wrocławskiego klasztoru
św. Wojciecha2, Żywotu świętego Jacka 3 oraz nekrologów z Krakowa4 i ze Lwowa5, a także później
1
O stanie badań nad polską prowincją dominikańską zob. J. Kłoczowski, Czesi i Polacy w Polskiej prowincji dominikańskiej
w XIII wieku, w: Husitsvi— Reformace — Renesance. Sbornik k 60 narozeninam Frantiśka Smahela, ed. J. Panek, M. Polivka, N. Rejchertova, Praha 1994, s. 69-83. Z najnowszych publikacji poświeconych średniowiecznym dziejom polskich dominikanów zob. zwłaszcza D. A. Dekański, Początki zakonu dominikanów prowincji polsko-czeskiej (pokolenie św. Jacka
w zakonie), Gdańsk 1999; a także dwa zbiory studiów: Dominikanie w środkowej Europie w XIII-XVwieku,
pod red. J. Kłoczowskiego i J. A. Spieża, Studia nad historią dominikanów w Polsce, t. 3, Poznań 2002 oraz Dominikanie. Gdańsk-Polska-Europa, pod red. D. A. Dekańskiego, A. Gołembnika i M. Grubki, Gdańsk-Pelplin 2003.
2
Baurechnungen der ehemaligen Dominikaner — Konvents zu St. Adalbert in Breslau, hrsg. von H. Luchs, „Zeitschrift des
Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens" 2, 1858, s. 209-230.
3
De vita et miraculis Sancti Iacchonis (Hyacinthi) ordinis Fratrum Praedicatorum auctore Stanislao lectore Cracoviensis eiusdem ordinis, wyd. L. Ćwikliński, w: MPH, t. 4, Lwów 1884, s. 818-903; tłumaczenie polskie Lektor Stanisław OP, Życie i cuda
św. Jacka Odrowąża z Zakonu Kaznodziejskiego, przeł. W. Bojarski, przyg. do druku Z. Mazur, Kraków 1994.
4
H. Zeissberg, Kleinere Geschichtsquellen Polens im Mittelalter, „Archiv für österreichische Geschichte" 55, 1877 [dalej:
Zeissberg], s. 136-167.
5
Liber mortuorum monasterii Leopoliensis sancti Dominici, wyd. W. Kętrzyński, w: MPH, t. 5, Lwów 1888, s. 537-561.
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szych edycjach Zbioru formuł prowincjałów polskich6, mortuarza z Poznania7, Rozmyślań dominikańskich8 oraz akt kapituł prowincji polskiej9, przyszedł widoczny zastój w wydawaniu nowych materiałów źródłowych spisanych rękami zakonników dominikańskich. Sytuację tę odmieniła dopiero
działalność Instytutu Tomistycznego w Warszawie, z którego inicjatywy wydano w ostatnich latach
wiele dzieł filozoficznych i teologicznych powstałych w polskich klasztorach Braci Kaznodziejów10.
W porównaniu z liczbą kilkudziesięciu ufundowanych na ziemiach polskich klasztorów dominikańskich i pozostałą po nich przebogatą spuścizną rękopiśmienną liczba wydanych drukiem zabytków związanych z działalnością tych konwentów nie jest więc duża. Co więcej, wśród przypomnianych wyżej publikacji źródeł zdarzają się wydania nie odpowiadające współczesnym wymogom sztuki edytorskiej i domagające się gruntownie poprawionych reedycji. Uwaga ta dotyczy Żywotu świętego Jacka 11 , a także nielicznych wydanych dotąd drukiem dominikańskich nekrologów.
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wiele razy dokonywano podsumowania rezultatów działalności wydawniczej obejmującej klasztorne „księgi zmarłych" 12 . Lektura tych prac prowadzi do
stwierdzenia, że liczba udostępnionych drukiem mortuarzy dominikańskich wyraźnie ustępuje edycjom nekrologów spisanych w kręgu klasztorów mniszych oraz kanonickich. Zważywszy na to, że
u schyłku średniowiecza w skład polskiej prowincji Braci Kaznodziejów wchodziło kilkadziesiąt
konwentów, zaledwie trzy opublikowane dotąd w całości lub we fragmentach dominikańskie „księgi
zmarłych" należy uznać za bardzo skromny dorobek edytorski. Warto zaś podkreślić, że materiałów
do takich wydań nie brakuje, a w archiwach znajduje się jeszcze wiele zabytków dokumentujących
dominikańską pamięć o zmarłych, które warto, a nawet trzeba, wydać drukiem 13 . Równie istotną
potrzebą jest przygotowanie nowych edycji tych zabytków, które — choć opublikowane — domagają się nowych opracowań. Uwaga ta odnosi się do wydanych przez Zeissberga fragmentów mortuarza dominikańskiego spisanego przez brata Waleriana Litewczyka w krakowskim klasztorze
św. Trójcy14, a także opublikowanego przez ks. Kantaka nekrologu konwentu z Poznania.

6

Zbiór formuł zakonu dominikańskiego prowincji polskiej z lat 1338-1411, wyd. J. Woroniecki i J. Fijałek, w: AKH, t. 12,
1919-1938, s. 219-430.
7
K. Kantak, Kalendarz Dominikanów Poznańskich, „Kronika Miasta Poznania" [dalej: KMP] 13, 1935, s. 398-406.
8
Rozmyślania dominikańskie, t. 1, wyd. K. Górski i W. Kuraszkiewicz, Wrocław 1966.
9
P. Kielar, Organizacja szkolnictwa dominikańskiego w XIV wieku, „Studia Philosophiae Christianae" 5, 1969, nr 1,
s. 304-318; Acta capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum, t. 1 (1225-1600), wyd. R. F. Madura, Romae 1972
[dalej: Acta capitulorum I].
10
Henryka Bitterfelda z Brzegu Determinatio de audientia confessionum, wyd. W. Bucichowski, „Przegląd Tomistyczny" [dalej: PT] 5, 1992, s. 83-119; Jana Frankensteina traktat De modo peragendi divinum officium in die parasceues Domini, wyd.
B. Chmielowska, PT, 6-7, 1997, s. 385-442; Piotra z Kościana Quaestio de praedestinatione, wyd. i przełożył Z. Pajda, PT,
6-7, 1997, s. 471-489. Por. także Peregrini de Opole, Sermones de tempore et de sanctis, wyd. R. Tatarzyński, Warszawa
1997; Peregryn z Opola Kazania de tempore et de sanctis, przełożyła J. Mrukówna, pod red. J. Wolnego, Kraków-Opole
2001.
11
H. Fros, O nowe wydanie De vita et miraculis Sancti Iacchonis — głos w dyskusji, w: Dominikanie w środkowej Europie
w XIII-XVwieku,
s. 61-64.
12
Z. Perzanowski, Nekrolog formą dokumentacji życia społecznego w średniowieczu, w: Powstawanie — przepływ — gromadzenie informacji, pod red. J. Pakulskiego, Toruń 1978, s. 83-86; J-L. Lemaître, M. Derwich, Pour un répertorie des obituaires Polonais, w: Śmierć w dawnej Europie. Zbiór studiów, pod red. M. Derwicha, Wrocław 1997, s. 29-43; także P. Oliński,
Cysterskie nekrologi na Pomorzu Gdańskim od XIII do XVII wieku, Toruń 1997.
13
Należą do nich z pewnością nekrologi dominikańskich klasztorów z Wrocławia oraz Brzegu przechowywane w Oddziale
Rękopisów wrocławskiej Biblioteki Uniwersyteckiej [dalej: BUWr] — zob. Nomina fratrum defunctorum et sepultorum in
hoc Conventu Wratislaviensi ad S. Adalbertum episcopum et martyrium, BUWr, rkp. IV F 222 [dalej: Nomina fratrum defunctorum]; Obituarium (calendarium) conventus Brigenis, BUWr, rkp. IV F 174; zob. także Series fratrum, sororum et benefactorum [...] in Domino defunctorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum transcripta in Conventu Formali Plocensi —
Archiwum Polskiej Prowincji OO. Dominikanów w Krakowie, Akta Prowincji Pp 79.
14
Zob. Z. Perzanowski, op. cit., s. 94 i 104. Argumenty tego autora za ponownym wydaniem nekrologu dominikanów krakowskich można dodatkowo wzmocnić następującą obserwacją. Publikacja Zeissberga objęła (zgodnie z tytułem jego pracy) wyłącznie te wpisy do nekrologu, które autor uznał za średniowieczne wypomnienia o zmarłych dominikanach; pominięto w niej natomiast przeważające w manuskrypcie kommemoracje nowożytne. Autopsja rękopisu mortuarza, który jest
do dziś przechowywany w krakowskim Archiwum OO. Dominikanów przy klasztorze św. Trójcy (NEKROGRAFIA seu
OBVITUS fratrum generalium, prouintialium, priorum, magistrorum [...] nec non benefactorum ordinis nostri, Akta Prowincji
Pp. 78, dalej: Nekrografia) pokazała też, że wydanie Zeissberga zawiera dużą liczbę błędnych odczytów, które w ewentualnej edycji całego manuskryptu należałoby sprostować.
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2. Dominikański klasztor św. Wojciecha w Poznaniu był najstarszą i największą fundacją tego zakonu na terenie średniowiecznej Wielkopolski. Spośród wszystkich dziewięciu domów Braci Kaznodziejów, jakie w okresie od XIII do XV w. działały w granicach wielkopolskiej kontraty polskiej
prowincji zakonu 15 , budził on bez wątpienia największe zainteresowanie historyków, archeologów
oraz historyków sztuki. Jako pierwszy jego historią zajął się Józef Łukaszewicz, który w połowie
XIX w. podał podstawowe informacje o fundacji i dziejach konwentu 16 . W późniejszych latach
opracowania poświęcone jego historii napisali: ks. Henryk Likowski17, Teodor Tyc18, ks. Kamil Kantak 19 , Eugeniusz Linette 20 , Jan Żak 21 , ks. Józef Nowacki22, Jacek Wiesiołowski23, Stanisław Olczak 24 , o. Jan Spież 25 , Anna Wiśniewska26, Krzysztof Kaczmarek 27 oraz Artur Dębski i Iwona Marciniak 28 . Wydano również kilka publikacji traktujących o wybitnych zakonnikach poznańskiego konwentu 29 ; rozproszone informacje na ich temat można również odnaleźć na zestawionych przez Jerzego Korolca 30 , Jerzego Kłoczowskiego31, Roberta Świętochowskiego i Adama Chruszczewskiego32
oraz Wacława Bucichowskiego33 listach lektorów i studentów dominikańskich z polskiej prowincji
zakonu, a także w pracach o tytularnym episkopacie średniowiecznej Polski 34 . Ostatnio poznańscy

15

Zob. J. Kłoczowski, Dominikanie polscy na Śląsku w XIII-XIV
wieku, Lublin 1956, s. 19 (tam wykaz wszystkich fundacji
dominikańskich na terenie średniowiecznej Wielkopolski); z nowszej literatury por. także A. M. Wyrwa, Średniowieczna
siec klasztorów w Wielkopolsce i na Kujawach. Stan, potrzeby badań i wstępna analiza problemu, w: Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej w X-XX wieku, pod red. H. Gapskiego i J. Kłoczowskiego, Lublin 1999, s. 76-146; idem, Rozwój
sieci klasztornej zakonów mniszych, kanoniczych i żebrzących na Kujawach i w Ziemi Dobrzyńskiej w średniowieczu, „Ziemia
Kujawska" 2, 1997, s. 53-80; Z. Zyglewski, Stan badań nad dziejami klasztorów kujawskich do ich kasat, w: Historiograficzna
prognoza 2000. Stan i potrzeby badań nad dziejami regionów kujawsko-pomorskiego i sąsiednich, pod red. M. Grzegorza,
Bydgoszcz 2000, s. 109-152.
16
J. Łukaszewicz, Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawnych czasach, t. 2, Poznań 1838, s. 109-113; idem,
Opis historyczny kościołów parochialnych [...] w dawnej dyecezji poznańskiej, t. 1, Poznań 1858, s. 88-93.
17
H. Likowski, Miasto książęce Śródka. Kartka z dziejów Poznania w latach 1231-1253, Poznań 1922, zwłaszcza s. 9-18.
18
T. Tyc, O kościółku św. Gotharda i kulcie tego świętego, KMP 2, 1924, s. 125-133.
19
K. Kantak, Przyczynki do dziejów dominikanów poznańskich, KMP 5, 1927, s. 867-874; tenże, Dalsze przyczynki do dziejów
dominikanów poznańskich, KMP 8,1930, s. 335-342.
20
E. Linette, Zabytek wczesnogotyckiego budownictwa w Poznaniu, „Przegląd Zachodni" 9, 1953, s. 466-479; idem, Rekonstrukcja portalu kościoła podominikańskiego, „Ochrona Zabytków" 18, 1965, s. 35-42; idem, Wczesnogotycki wystrój chóru
kościoła dominikanów w Poznaniu, „Biuletyn Historii Sztuki" 21, 1959, s. 344-357.
21
J. Żak, Tymczasowe sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Poznaniu przy kościele podominikańskim (1959), „Sprawozdania Archeologiczne" 13, 1961, s. 133-137.
22
J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964, s. 762-763.
23
J. Wiesiołowski, Dominikanie w miastach wielkopolskich w okresie średniowiecza, w: Studia nad historią dominikanów
w Polsce, t. 1, pod red. J. Kłoczowskiego, Warszawa 1975, s. 195-269; idem, Klasztory średniowiecznego Poznania, w: Początki i rozwój Starego Miasta w Poznaniu w świetle badań archeologicznych i urbanistyczno-architektonicznych, pod red.
W. Błaszczyka, Warszawa-Poznań 1977, s. 405-419.
24
S. Olczak, Dominikanie w poznańskich księgach święceń z lat 1588-1619, „Roczniki Humanistyczne" 34, 1987, s. 381-385.
25
J. A. Spież, Dominikanie w Poznaniu, w: Poznańscy dominikanie, Poznań 1997, s. 5-18.
26
A. Wiśniewska, Dominikanie w środowisku społecznym miast Wielkopolski w średniowieczu, Poznań 1997 (maszynopis).
27
K. Kaczmarek, Konwent dominikanów poznańskich w średniowieczu, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski" 1, 2003,
s. 35-54.
28
A. Dębski, Dominikański tłok pieczętny z Ostrowa Tumskiego, w: Nasi dominikanie, KMP 2004, nr 3, s. 131-139; A. Dębski, I. Marciniak, Tajemniczy brat Jakub — czternastowieczny lektor dominikański (przyczynek do studiów nad średniowieczną
sfragistyką i monastycyzmem), „Folia Praehistorica Posnaniensia" 12, 2004, s. 251-264.
29
K. Kantak, Wojciech z Sochaczewa, dominikanin, sufragan poznański (1506-1529), KMP 17, 1939, s. 2-11; T. Jurek, Mistrz
Mikołaj — najstarszy znany lekarz poznański, w: Lekarze, KMP 2001, nr 1, s. 9-21.
30
J. B. Korolec, Lista lektorów dominikańskich prowincji polskiej w XIII-XIV
wieku, „Materiały i Studia Zakładu Historii
Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej" [dalej: MSZHFSS] 2, 1962, s. 196-213; tenże, Lista lektorów i szkół dominikańskich
w Polsce XV wieku, MSZHFSS 4, 1964, s. 276-333.
31
J. Kłoczowski, Ze związków Polski z krajami zachodnimi u schyłku średniowiecza. Studia zagraniczne dominikanów prowincji polskiej, w: Polska w Europie, Lublin 1968, s. 109-136.
32
R. Świętochowski, A. Chruszczewski, Polonia dominicana apud extraneos, w: Studia nad historią dominikanów w Polsce,
t. 2, s. 467-572.
33
W. Bucichowski, Lista lektorów dominikańskich prowincji polskiej od erygowania prowincji (1225) do roku 1525, PT 6-7,
1997, s. 45-231.
34
P. Czaplewski, Tytularny episkopat w Polsce średniowiecznej, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" 42,
1914, s. 91-161; 43, 1915, s. 87-163; K. R. Prokop, Biskupi pomocniczy w diecezjach polskich w dobie przedtrydenckiej, Kraków 2002, passim.
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dominikanie doczekali się nawet specjalnego tomu studiów, w którym przedstawiono różne aspekty
dziejów ich klasztoru 35 .
Spośród wymienionych opracowań za najważniejsze należy uznać bez wątpienia publikacje
J. Wiesiołowskiego. Autor ten sięgnął do rękopisów konwentu z Poznania przechowywanych w Archiwum Polskiej Prowincji OO. Dominikanów w Krakowie oraz w poznańskim Archiwum Państwowym i na ich podstawie przeprowadził gruntowne studia nad gospodarczym zapleczem tego domu
zakonnego w XV w. Badania te pokazały jak wielkie, najczęściej słabo przez historyków wykorzystane, możliwości tkwią w niepublikowanych dotąd dominikańskich manuskryptach. Udostępnienie
ich w drukowanej postaci poszerzyłoby bez wątpienia w znaczący sposób powszechnie dostępną
podstawę źródłową do badań nad historią polskiej gałęzi Ordo Praedicatorum. Podobny efekt dałyby
również postulowane wyżej krytyczne reedycje zabytków od lat znanych historykom, ale wydanych
w postaci znacznie odbiegającej od ich rękopiśmiennych podstaw. Taką potrzebę widzę także w odniesieniu do nekrologów poznańskich dominikanów.
Pierwotna, średniowieczna, „księga zmarłych" poznańskiego konwentu Braci Kaznodziejów nie
zachowała się, niestety, do naszych czasów. Nie mamy powodu wątpić, że — wzorem innych domów
zakonnych — także w tym klasztorze od początku jego istnienia prowadzono zapiski o charakterze
nekrologicznym, ale ich treści nie znamy i nie można jej odtworzyć na podstawie podobnych zabytków spisanych w czasach późniejszych. Uzasadnione wydaje się podejrzenie, że pierwotny nekrolog
poznańskich dominikanów uległ zniszczeniu jeszcze w XV w. Wiadomo, że w roku 1464 klasztor
padł ofiarą pożaru — spaliły się wówczas zasoby jego biblioteki i jest bardzo możliwe, że wśród zniszczonych ksiąg znalazł się również pierwotny mortuarz konwentu 36 . Do naszych czasów przetrwały
natomiast dwa inne nekrologi dominikanów z Poznania. Pierwszy z nich został spisany w stuleciach
XVI oraz XVII i jest dziś przechowywany w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie 37 . Drugi natomiast pochodzi z końca XVIII w. i znajduje się obecnie w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu 38 . Poza samą proweniencją dominikańską pomiędzy tymi zabytkami nie widać jednak żadnych zależności — analiza ich zawartości pokazuje, że autor mortuarza sporządzonego w końcu
XVIII stulecia po prostu nie znał wcześniejszych komemoracji i nie włączył ich tekstu do spisanej
przez siebie księgi.
„Gnieźnieński" egzemplarz nekrologu został odnaleziony krótko przed wybuchem II wojny światowej w miejscowym Archiwum Kapitulnym, a w roku 1935 ksiądz Kamil Kantak wydał go drukiem
na łamach „Kroniki Miasta Poznania" 39 . Porównanie treści tego wydania z zachowanym szczęśliwie
do naszych czasów rękopisem daje podstawy do stwierdzenia, że praca wykonana przez ks. Kantaka
domaga się licznych poprawek i uzupełnień. Autor ten bowiem bez żadnego uzasadnienia pominął
w swej edycji wiele odnotowanych w rękopisie kommemoracji, inne odczytał źle, wypaczając (czasami w znaczącym stopniu) ich właściwy sens, treść jeszcze innych zaś (z podobnym skutkiem) skrócił
bez powiadomienia o tym czytelnika. W tej sytuacji uznaję za zasadne zabytek ten raz jeszcze wydać
drukiem — udostępnienie całego i na nowo odczytanego tekstu nekrologu może w istotny sposób
poszerzyć bazę źródłową do studiów nad klasztorem poznańskich dominikanów.
Prezentowany nekrolog został wpisany do manuskryptu o wymiarach 24,5 x 16,5 cm, oprawionego w deski obciągnięte brązową skórą. Poszczególne karty nie mają własnej paginacji; na pierwszej
z nich odciśnięta jest XIX-wieczna pieczęć, w której otoku biegnie napis „Capitulum Metropolitanum Gnesnense". Rękopis zawiera kolejno: 1. nekrolog (karty 1-6); 2. Martirologium dominikańskie (karty 7-116), a także 3. lekcje, sekwencje i modlitwy na uroczystości różnych świętych z zakonu dominikańskiego (karty 116-140) 40 . Te karty rękopisu, na których spisano nekrolog zachowały
się w dobrym stanie; w niewielkim stopniu uszkodzona jest karta nr 1 (brakuje fragmentu u jej do35

Nasi dominikanie, passim.
J. A. Spież, op. cit., s. 13.
37
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie [dalej: AAG], sygn. Ms 203.
38
Catalogus mortuum conscriptus pro Conventu Formali Posnaniensi anno Domini 1798 — Archiwum Państwowe w Poznaniu [dalej: APPoz], sygn. Dominikanie Poznań 75.
39
K. Kantak, Kalendarz dominikanów poznańskich.
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łu); karty nr 3, 4 oraz 6 mają zaś niewielkie dziury, które zniekształciły część odnotowanych na nich
wypomnień. W kilku miejscach odczytanie tekstu nekrologu uniemożliwia rozmazany i wyblakły
atrament, a także często stosowane przez pisarzy i nie zawsze możliwe do odczytania skróty. Niewykluczone, że obecność skróceń w tekście komemoracji w tak dużej liczbie należałoby tłumaczyć niewielką szerokością kodeksu i związanym z tym brakiem miejsca na odnotowanie treści poszczególnych wypomnień w ich pełnym brzmieniu.
Prezentowany mortuarz dominikański został wpisany do kalendarza ułożonego sposobem rzymskim. Układ nekrologu jest bardzo prosty — w lewym górnym rogu poszczególnych kart odnotowano nazwy kolejnych miesięcy roku; poniżej nich wpisano następujące po sobie dni miesiąca, z prawej zaś strony tekst kommemoracji. Zdaniem Jadwigi Rył rękopis Ms 203 został spisany gotycką
kursywą przez dominikanina, Macieja z Wągrowca41. Na brata Macieja jako autora nekrologu wskazał także jego pierwszy wydawca — ks. Kantak przytoczył znajdującą się jakoby na karcie 6 v mortuarza notatkę mówiącą o spisaniu przezeń tekstu wypomnień 42 . Autopsja manuskryptu nakazuje jednak odrzucić pogląd o spisaniu nekrologu przez jedną osobę. Skłaniają do tego dwa następujące powody. Po pierwsze, opublikowana przez ks. Kantaka nota wskazująca rzekomo na autorstwo Macieja wcale nie dotyczy mortuarza, tylko następującego po nim w rękopisie Ms 203 dominikańskiego
Martirologium. Można się oczywiście zastanawiać nad tym, czy powstanie pierwotnych zapisek nekrologu nie było związane ze sporządzeniem tekstu Martirologium, i czy nie zostały one nawet spisane specjalnie na jego potrzeby 43 , ale jest to wyłącznie hipoteza, której nie sposób dowieść przez dowolne przesunięcie not skrypcyjnych pomiędzy obydwoma tekstami. Po drugie, analiza paleograficzna mortuarza i pozostałej części manuskryptu Ms 203 pozwala stwierdzić, że w przeciwieństwie
do spisanego gotycką kursywą i jedną (Macieja z Wągrowca) ręką Martirologium, kommemoracje
odnotowane przez nekrolog pochodzą od wielu pisarzy i w żadnym wypadku nie można ich przypisać jednemu autorowi. Owszem, wpisane u góry każdej ze stron nazwy poszczególnych miesięcy, datacja kolejnych dni, a także nieliczne wpisy zmarłych również zostały sporządzone gotycką kursywą
i możemy podejrzewać, że ich autorem był Maciej z Wągrowca. Nie ulega jednak wątpliwości, że
pozostałe kommemoracje dopisano później (do XVII wieku włącznie), a identyfikacja ich autorów
nie jest dziś możliwa. Na podstawie chronologii wypomnień oraz analizy ich pisma możemy ustalić
tylko przybliżony czas użytkowania nekrologu oraz liczbę skrybów dokonujących doń wpisów.
Zdaniem ks. Kantaka pierwszą kommemorację odnotowaną w źródle należy datować na rok
15 09 44 . Analiza zawartości mortuarza pokazuje jednak, że miano najstarszego wypomnienia przysługuje spisanej gotycką kursywą informacji o śmierci prowincjała Wojciecha z Siecienia — sam
nekrolog nie podaje co prawda interesującej nas daty, ale skądinąd wiadomo, że Wojciech zmarł
w roku 150245. W tej zaś sytuacji trzeba przyjąć, że pierwsze wpisy do mortuarza są o kilka lat starsze, aniżeli dotąd przypuszczano. Możliwe, że włączenie do nekrologu wiadomości o śmierci prowincjała należy datować na rok 1505, kiedy to właśnie w klasztorze poznańskim zebrała się kapituła
polskiej prowincji dominikanów, która postanowiła, aby pro animabus rev. patrum: fr Alberti, olim
provincialis [...] quilibet sacerdos unam missam [dicat]46. Nie można się również zgodzić z ks. Kantakiem co do datacji ostatnich kommemoracji odnotowanych przez mortuarz. Według tego autora
najpóźniejszą wiadomością w nekrologu jest nota o śmierci siostry Eufrozyny, spisana w lipcu
1616 r. 4 7 Trzy istotne przyczyny pozwalają zakwestionować wskazaną cezurę. Nie można wzorem
ks. Kantaka datować kommemoracji wyłącznie na podstawie wpisanych do nekrologu dat rocznych.
Wiadomo, że specyfika informacji zawartych w tego typu przekazach wymagała raczej zapisania
dnia oraz miesiąca śmierci zakonnika, które były niezbędne do tego, by pamięć o zmarłym była kul41
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tywowana w rocznicę jego śmierci48. O wiele rzadziej natomiast wpisywano do nekrologów daty
roczne poszczególnych zgonów, gdyż wiadomości te z punktu widzenia odprawianej w klasztorach
liturgii za zmarłych były mało przydatne. Stąd może się naturalnie zdarzyć tak, że kommemoracja
pozbawiona daty rocznej jest późniejsza od wpisu, który zawiera taką informację. Dalej, w tym konkretnym przypadku, który posłużył ks. Kantakowi do wyznaczenia terminu, po którym zaprzestano
kontynuacji nekrologu, mamy do czynienia ze zwyczajną omyłką wydawcy źródła, który źle odczytał
skądinąd bardzo wyraźnie zapisaną datę zgonu dominikańskiej tercjarki (zob. niżej). Do odrzucenia
wniosków tego autora o chronologii najpóźniejszych wpisów do nekrologu skłania wreszcie fakt pominięcia przez ks. Kantaka wielu odnotowanych w rękopisie źródła wypomnień, w tym i takich, które są zaopatrzone w roczne daty zgonów. Przedstawione wyżej powody nakazują przesunąć chronologię ostatnich regularnych wpisów do nekrologu i wyznaczyć ją na rok co najmniej 1625, kiedy
zmarł poznański konwers — brat Adam (zob. niżej). Nie można przy tym wykluczyć, że pojedyncze
noty mogły być wprowadzane do mortuarza nawet do połowy XVII w. — mogą o tym świadczyć informacje o zmarłych postaciach odnotowanych przez nekrolog zaczerpnięte z innych przekazów
źródłowych do dziejów poznańskiego klasztoru Braci Kaznodziejów (zob. informacje w poszczególnych przypisach do niniejszego wydania). Prawdopodobnie więc „gnieźnieński" egzemplarz nekrologu poznańskich dominikanów był używany od początku XVI do — mniej więcej — połowy
XVII stulecia.
Oczywiste jest, że powstającego przez około 150 lat mortuarza nie mogła sporządzić jedna osoba.
Wystarczy zresztą przyjrzeć się poszczególnym wypomnieniom, by przekonać się o wielkiej różnorodności pisma kolejnych kommemoracji i przyjąć do wiadomości, że mortuarz jest dziełem zbiorowym. W sensie personalnym potrafimy wskazać wyłącznie jednego zakonnika, który prawdopodobnie dokonał wpisów do nekrologu — mam na myśli brata Macieja z Wągrowca. Od niego pochodzi
zapewne spisany gotycką kursywą kalendarz rzymski, umieszczone u góry każdej strony nazwy kolejnych miesięcy, a także noty poświęcone Wojciechowi z Siecienia oraz zmarłemu w maju Janowi,
kapłanowi z klasztoru poznańskiego. Jeśli chodzi o jego kontynuatorów, to należy podkreślić, że
ustalenie liczby skrybów dokonujących wpisów i określenie kolejności wprowadzania do mortuarza
kolejnych kommemoracji napotyka na trzy poważne trudności. Po pierwsze, niektóre wypomnienia
pozbawione są rocznych dat zgonów — na 135 wpisanych do nekrologu kommemoracji roczną datę
zgonu odnotowano w 82 przypadkach. Datacja tych zapisów przedstawia się następująco:
Tabela nr 1. Chronologia kommemoracji w nekrologu dominikanów poznańskich
Rok
1519
1526
1528
1529
1531
1537
1534
1539
1540
1541
1542
1546
1548
1551
1552
48
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Liczba zgonów
1
1
2
3
3
1
1
2
1
2
9
1
2

1
3
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Rok
1553
1555
1558
1563
1567
1568
1572
1573
1582
1584
1585
1588
1594
1599
1601
1604
1606
1607
1608
1609
1610
1612
1613
1614
1615
1621
1625
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Liczba zgonów
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
4
2
1
1
8
1
3
1
4
2
2
3
1
3
1
1

Z powyższego zestawienia można wyciągnąć następujące wnioski. Okazuje się, że w klasztorze
poznańskich dominikanów zdarzały się dość długie okresy, w których nie odprawiono żadnego pogrzebu — takie sytuacje miały miejsce w latach 1520-1525, 1535-1538, 1574-1581 oraz 1616-1620.
Z danych zgromadzonych w tabeli widać też pewną regularność w spisywaniu mortuarza w kilku
przedziałach czasu — systematycznie odnotowywano postaci zmarłych zakonników w latach 1526-1534 (11 wpisów), 1546-1558 (także 11 kommemoracji), 1582-1588 (7 not) i 1599-1615 (aż 27 wypomnień). Odpowiedź na pytanie o powody takiego stanu rzeczy prowadzi do następujących stwierdzeń. Można przypuszczać, że w latach wolnych od kommemoracji śmiertelność zakonników była
po prostu niższa, co jest jednak mało prawdopodobne — okresy regularnych wpisów pokazują, że
co roku umierał zwykle jeden lub kilku braci i nie widzę powodu, aby zasada ta nie miała obowiązywać także w pozostałych latach. O wiele bardziej prawdopodobne jest to, że na lata „puste" należałoby przenieść niektóre kommemoracje wpisane do nekrologu, ale pozbawione dat rocznych. Sądzę
także, że do mortuarza wprowadzono tylko niektórych zmarłych zakonników, wybranych według jakiegoś, nieczytelnego dla nas, klucza. Z wielu źródeł potrafimy wynotować imiona braci żyjących
w klasztorze poznańskim i pominiętych przez mortuarz 49 . Należy pamiętać, że dominikanie stosowali zasadę rotacji zakonników w obrębie prowincji, przenosili braci pomiędzy różnymi domami
i jest w tej sytuacji możliwe, że bracia wstępujący do zakonu w Poznaniu umierali gdzie indziej, ale
nie zmienia to faktu, że wielu profesów żyjących w klasztorze poznańskim nie zostało jednak odno49
Acta capitulorum I, s. 772; zob. także, Acta capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum (a. 1603-1700), elaboravit R. F. Madura, maszynopis w Bibliotece OO. Dominikanów w Krakowie, sygn. 33429, passim [dalej: Acta capitulorum II].
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towanych przez miejscową „księgę zmarłych". Co więcej, do nekrologu wpisano bardzo nielicznych
zakonników zajmujących ważne stanowiska w wewnętrznej hierarchii konwentu. Mortuarz podaje
na przykład informację o śmierci zaledwie jednego lektora z Poznania, trudno zaś przyjąć, że brat
Tomasz (bo o nim tu mowa) jako jedyny w ciągu około 150 lat nauczał braci teologii. Owszem, zdarzało się, że klasztory dominikańskie cierpiały na niedobór lektorów i jest możliwe, że taka sytuacja
występowała od czasu do czasu także w Poznaniu, ale w położonym w dużym przecież mieście domu
braki te na pewno nie były tak bardzo dotkliwe, a ewentualne przerwy w nauczaniu aż tak długie.
W XVI w. działała tam przecież nie tylko konwentualna szkoła teologii, ale i studia o charakterze
partykularnym, w których ktoś musiał wykładać i opiekować się studentami 50 . Uwagi te upoważniają
do sformułowania hipotezy, że prezentowany nekrolog dominikanów poznańskich jest źródłem niekompletnym, a wpisane doń kommemoracje informują o śmierci tylko niektórych członków konwentu.
Drugi powód trudności w odtworzeniu liczby pisarzy mortuarza i kolejności dokonywania przez
nich wpisów bierze się stąd, że niektóre kommemoracje w sposób ewidentny antydatowano
i włączano do nekrologu wiele lat po śmierci danej osoby. Dobrym przykładem takiego zabiegu są
odnotowane przez źródło postaci 9 dominikańskich tercjarek. Wiadomo, że trzy z nich zmarły w roku 1604, a ich kommemoracje zostały wpisane do mortuarza jedną ręką. Ta sama ręka włączyła jednak do nekrologu również wiadomość o śmierci siostry Katarzyny, przy której — jako oznaczenie
daty zgonu — widnieje rok 1588. Zwracam uwagę na to, że duża umieralność tercjarek, a także
(zob. niżej) zakonników w roku 1604 była wynikiem szalejącej wówczas epidemii. W tej sytuacji wolno postawić hipotezę, że w pewnych okolicznościach do mortuarza dokonywano zbiorowych wpisów
obejmujących nie tylko „aktualne" zgony, ale także w jakiś sposób związane z tymi kommemoracjami wspomnienia o osobach zmarłych dużo wcześniej. Tak było zapewne z opisanym wyżej przypadku dotyczącym tercjarek — w 1604 r. kilka z nich zmarło w wyniku zarazy, ich zgon został odnotowany w nekrologu, a dokonujący wpisu skryba dopisał przy tej okazji kommemorację innej siostry,
zmarłej kilkanaście lat wcześniej.
Trzecia przyczyna trudności w ustaleniu liczby pisarzy nekrologu i kolejności dokonywanych
przez nich wpisów bierze się stąd, że nawet gdy w ciągu jednego roku do nekrologu wpisywano kilka
zmarłych osób, zdarzało się (choć nie jest to regułą), że każda nota była wprowadzana przez innego skrybę. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku dwóch wypomnień zanotowanych w sierpniu
i wrześniu 1528 r. (diakon Atanazy i generał zakonu Franciszek z Ferrary), trzech kommemoracji
wpisanych do nekrologu w styczniu, marcu i czerwcu roku 1529 (Stefan, lektor Tomasz oraz Albert
— magister teologii i sufragan poznański), także trzech wypomnień z marca, maja i czerwca roku
1531 („jubilat" Stanisław, kantor Zygmunt i „jubilat" Jakub), dwóch wpisów z marca oraz lipca
1548 r. („jubilat" Wincenty i kaznodzieja Marcin), trzech kommemoracji z kwietnia i sierpnia
1552 r. (nowicjusz Łukasz, „jubilat" Kornel i kapłan Hipolit).
Można oczywiście wskazać przykłady, w których kilka różnych wpisów pochodzi dowodnie od jednego pisarza. Bez wątpienia ta sama ręka zanotowała wiadomości o śmierci prowincjała Ludolfa
i lektora Tomasza (maj 1519 i 1529) Podobna sytuacja występuje w przypadku dwóch not datowanych na rok 1539 (chodzi o dopisek przy kommemoracji zmarłego w maju Jana, kapłana z Poznania
oraz wspomnienie o śmierci w listopadzie brata Adriana z Krakowa, sufragana poznańskiego).
W roku 1541 jedna osoba włączyła do nekrologu wiadomości o śmierci brata Stanisława (luty), kaznodziei Aleksandra (marzec) oraz konwersa Jakuba (także marzec, bez daty rocznej). Rok później
do mortuarza wpisało się dwóch różnych skrybów: pierwszy z nich włączył do nekrologu imiona kilku zakonników zmarłych w wyniku epidemii w marcu (Hipolit, Jacek, Augustyn, Tomasz i Łukasz)
oraz pochodzącą z tego samego miesiąca notę o zgonie kaznodziei popołudniowego Marcina; drugi
natomiast zanotował w sierpniu informacje o śmierci zakrystianina Hipolita, kapłana Jacka oraz
akolity Tomasza. Od jednej ręki pochodzą również kommemoracje dotyczące zmarłych w 1553 r.
kantora Krzysztofa (kwiecień) i kapłana Chryzostoma (czerwiec). Także jeden pisarz odnotował
również wiadomości o zgonach Pawła Gałki i nowicjusza Hipolita w sierpniu oraz wrześniu 1568 r.
50
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Podobna sytuacja występuje również w przypadku kommemoracji poświęconych zakonnicom i tercjarkom dominikańskim zmarłym roku 1604 (Marta, Łucja, Katarzyna, Barbara), które zostały spisane tą sama ręką. W tym samym roku inny pisarz wprowadził do nekrologu wiadomość o zmarłych
w odstępie kilku dni (październik) dwóch konwersach: Jakubie i Izajaszu. Także jeden skryba wprowadził do nekrologu informacje o trzech zakonnikach (Czesław, Błażej i Albert), zmarłych w listopadzie i grudniu 1607 r. Podane przykłady pozwalają postawić hipotezę, według której w klasztorze
poznańskim nie było wyznaczonego zakonnika, który na stałe opiekowałby się klasztornym nekrologiem, a poszczególnych wpisów dokonywały różne osoby i tylko w wypadkach większej liczby zgonów skumulowanych w czasie (przypadki z lat 1542 i 1604 oraz jeden wpis z roku 1607 dotyczą postaci zmarłych w trakcie epidemii) noty do mortuarza wprowadzał jeden pisarz.
Z zestawionych wyżej danych wynika, że śmiertelność dominikanów w klasztorze poznańskim oscylowała najczęściej wokół kilku (1-4) osób w ciągu jednego roku. Zupełnie wyjątkowo w latach
1542 i 1604 liczba zmarłych braci wzrosła do odpowiednio 10 i 8, co można jednak wytłumaczyć
nadzwyczajnymi okolicznościami, jako że zakonnicy ci — tak podaje źródło — zmarli w czasie zarazy (tempore pestis). Zdecydowana większość wypomnień dotyczy zakonników z samego Poznania,
a także profesów poznańskich skierowanych przez władze prowincji do innych klasztorów dominikańskich na terenie polskiej prowincji zakonu. Nekrolog odnotował także niewielką liczbę braci
z innych domów (czterech ze Lwowa, po jednym z Gdańska, Wronek, Sieradza i Krakowa oraz
dwóch braci z konwentów, których nazw ustalić nie sposób); odnajdujemy tam również wspomnienie o jednym generale zakonu, pięciu prowincjałach oraz kilku tercjarkach związanych z klasztorem. Zrozumiała jest obecność w nekrologu wypomnień poświęconych przełożonemu generalnemu,
prowincjałom oraz korzystającym z religijnej posługi konwentu tercjarkom; trudniej natomiast powiedzieć, jakie powody zadecydowały o odnotowaniu zgonów pozostałych postaci. Z badań Z. Perzanowskiego wynika, że do klasztornych nekrologów wpisywano osoby „obce" tylko wtedy, gdy były
one w szczególny sposób związane ze środowiskiem, w którym funkcjonowała „księga zmarłych"51.
W tej sytuacji należałoby przyjąć, że wymienione postaci w jakiś sposób zasłużyły sobie na pamięć
i modły odprawiane w klasztorze poznańskim, choć trzeba zaznaczyć, że sam nekrolog o tych zasługach nie wspomina. Brat Adrian z krakowskiego klasztoru św. Trójcy został wpisany do mortuarza
prawdopodobnie ze względu na zajmowane stanowisko sufragana poznańskiego. Zgon Stanisława
ze Środy, zmarłego w lutym 1541 r., odnotowano zapewne ze względu na prowadzoną przez klasztor
poznański reformę tego konwentu i wynikające z tego faktu ścisłe i częste kontakty między tymi domami począwszy od roku 154052. Z kolei brat Błażej, „jubilat" z klasztoru w Sieradzu, określony został mianem przyjaciela (amicus) zakonników z Poznania; na czym jednak ta sympatia miała polegać, tego nekrolog niestety już nie podał. Umieszczaniu w nekrologu poznańskich dominikanów
imion zakonników zmarłych w innych konwentach na pewno pomagała także wielka mobilność dominikanów i stosowana przez władze prowincji praktyka częstej rotacji braci pomiędzy klasztorami.
Taka sytuacja miała miejsce w odniesieniu — na przykład — do klasztorów w Poznaniu oraz Sieradzu, między którymi w XVI w. trwała intensywna wymiana kadr.
Charakterystyczną cechą zawartości mortuarza poznańskiego jest również i to, że nie odnajdujemy w nim żadnych not poświęconych świeckim przyjaciołom konwentu — fundatorowi i jego rodzinie oraz często odnotowywanym w innych „księgach zmarłych" dobrodziejom klasztoru. Można
więc powiedzieć, że społeczny zasięg mortuarza był bardzo ograniczony. Obejmował on głównie samych zakonników z klasztoru w Poznaniu, następnie zmarłych zwierzchników prowincji, grupę
uczestniczących w duchowych łaskach konwentu tercjarek, a także nieliczną grupę braci z innych
konwentów.
Jeśli chodzi o dominikanów poznańskich, to przy 36 kommemoracjach nekrolog odnotowuje wyłącznie imię zmarłego zakonnika. Znacznie więcej osób ma przy wypomnieniu podane informacje
pozwalające ustalić miejsce danej postaci w hierarchii konwentu. Dane te są zestawione w tabeli
nr 2.
51
52

Z. Perzanowski, op. cit., s. 89-91.
Acta capitulorum I, s. 278.
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Tabela nr 2. Konwent dominikanów poznańskich w XVI-XVII w. w świetle nekrologu
Funkcja w klasztorze

Liczba zmarłych zakonników

Przeorowie

6

Podprzeorowie

3

Lektorzy

1

Kaznodzieje

4

Kantorzy
Zakrystianie i subzakrystianie

5
6

Organiści

2

Syndycy konwentu

2

Jubilaci*

9

Kapłani

10

Diakoni

4

Subdiakoni

4

Akolici
Nowicjusze
Konwersi

2
9 (w tym 2 konwersów)
4

* Tym terminem określano u dominikanów zakonników mających co najmniej
50-letni staż życia w zakonie

Z powyższych danych można wyprowadzić następujące wnioski co do wewnętrznej struktury poznańskiego konwentu dominikanów w XVI i początkach XVII stulecia. Po pierwsze, regularne pojawianie się w kommemoracjach postaci zmarłych przeorów dowodzi, że klasztor spełniał ustanowiony przez konstytucje dominikanów przepis dotyczący minimalnej liczebności konwentu — wiemy, że już od XIII w. władze zakonu wymagały, aby w każdym domu zamieszkiwało co najmniej
12 braci 53 . Tylko taka społeczność miała zagwarantowaną pełnię praw konwentu, to znaczy mogła
wybierać sobie przełożonego (przeora) i wysyłać delegatów na obrady kapituły prowincji. Wiadomo,
że niektóre klasztory polskiej prowincji dominikanów miały, zwłaszcza w XVI stuleciu, duże problemy ze spełnieniem tego warunku, a część z nich w obliczu deficytu kadry trzeba było nawet zlikwidować 54 . Nie wiemy, niestety, jak dokładnie przedstawiała się w tym okresie czasu liczebność klasztoru poznańskiego55, ale podniesiony wyżej fakt pokazuje, że konwent ten nie przechodził aż tak
gwałtownego załamania rekrutacji, jak to miało miejsce w innych domach i był stale zamieszkały
przez co najmniej kilkunastu (lub więcej) zakonników. Pośrednim dowodem, którym można dodatkowo wesprzeć to spostrzeżenie jest fakt dwukrotnego (1505, 1540) zwołania do Poznania kapituł
prowincji polskiej — wiadomo, że władze prowincji zbierały się zazwyczaj w klasztorach dużych, takich, które mogły przyjąć na kilka dni delegatów z innych konwentów i zapewnić im zakwaterowanie oraz utrzymanie w czasie obrad kapituły. Wypowiedzianą wyżej tezę potwierdzają również dane
dotyczące wielkości klasztoru poznańskiego na początku XVII stulecia. Z rękopisów poznańskich
dominikanów dowiadujemy się, że zespół braci liczył wówczas (w 1608 i 1618 r.) około 35-40 profesów 56 . Co prawda dane te pochodzą już z czasów potrydenckich, kiedy dominikanie odnotowali znaczący wzrost powołań, ale nawet jeśli uwzględnimy ten fakt, to w niczym nie zmieni to wypowiedzia53

Constitutiones antiquae ordinis Fratrum Praedicatorum, ed. A. H. Thomas, w: De oudste Constituties van der Dominicanen:
Voorgescheidenis, Tekst, Bronnen, Onstaan en Ontwikkeling (1215-1237), Leuven 1965, s. 358: Conventus citra numerum duodenarium
non mittatur [dalej: Thomas].
54
Zob. J. Kłoczowski, Dominikanie polscy na Śląsku w XIII-XIV wieku, s. 128.
55
Dane z lat 60-tych XV mówią o 70 profesach zamieszkujących klasztor poznański (zob. APPoz, sygn. Dominikanie Poznań D. 26), jednak w literaturze przedmiotu liczbę tę uznaje się za zawyżoną — na ten temat J. Wiesiołowski, Dominikanie
w miastach wielkopolskich, s. 243.
56
Copiarium provilegiorum et aliorum documentorum Conventus Posnaniensis sancti Dominici Ord. Praedicatorum ab anno
1244-1858, Archiwum Polskiej Prowincji OO. Dominikanów w Krakowie, Akta klasztorne Pzd 1, s. 144-145 i 361 [dalej:
Copiarium].
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nej wyżej uwagi o stałym dopływie nowicjuszy także w dobie reformacji i braku często spotykanego
wówczas w innych domach bardzo głębokiego kryzysu powołań.
Po drugie, z zestawionych w tabeli danych wynika, że w wewnętrznej strukturze konwentu przeważali bracia kapłani. Widać to wyraźnie także w cytowanych wyżej spisach konwentu z początków
XVII stulecia — w roku 1608 w klasztorze mieszkało 21 zakonników po święceniach kapłańskich,
5 diakonów, 2 subdiakonów i 7 profesów świeżo po nowicjacie. W roku 1618 zaś proporcje te jeszcze wyraźniej przechyliły się w stronę sacerdotes — wśród zakonników było wówczas około 30 kapłanów, 5 diakonów oraz 8 subdiakonów 57 . Przewagę kapłanów w wewnętrznej strukturze konwentu
widac również w pochodzących z II połowy XV w. zestawieniach zakonników wrocławskiego konwentu św. Wojciecha. W roku 1478 tworzyło go 37 księży, 3 diakonów, 4 subdiakonów, 9 profesów
bez święceń, 3 nowicjuszy i 12 konwersów58. W roku 1493 było 38 kapłanów, 8 diakonów, 6 subdiakonów, 5 profesów bez święceń, 6 nowicjuszy i aż 16 konwersów59; w 1495 r. liczba kapłanów wzrosła do 40, diakonów spadła do 4, subdiakonów było 8, profesów bez święceń 6, nowicjuszy 3, a konwersów 16. Z kolei w roku 1498 liczba księży spadła do 36, diakonów było 5, subdiakonów tylko 3,
profesów bez święceń 6, nowicjuszy aż 10, a konwersów 19 60 . Rok później liczba kapłanów osiągnęła
rekordowy poziom 42 osób, diakonów pozostała na niezmienionym poziomie 5 braci, subdiakonów
wzrosła do 10, profesów bez święceń skurczyła się do 3 postaci, a nowicjuszy do 7; konwersów zaś
nadal było we Wrocławiu bardzo wielu — aż 17 61 . Klasztor wrocławski był naturalnie większy od poznańskiego, ale sama tendencja do tego, by pomnażać w klasztorach szeregi kapłanów była — zdaje
się — charakterystyczną cechą wszystkich konwentów dominikańskich, a nie tylko domów we Wrocławiu oraz Poznaniu. Jest ona zresztą zrozumiała, zważywszy na sposób życia Braci Kaznodziejów
i ich duszpasterskie zaangażowanie. Oczywiste jest, że przełożonym klasztorów musiało zależeć na
tym, by pomnażać szeregi kapłanów, którzy mogli odprawiać msze, spowiadać i głosić kazania; wiemy nawet, że władze zakonu często godziły się na obniżanie kanonicznego wieku upoważniającego
do święceń z 25 do lat 22. Jeśli więc w nekrologu poznańskich dominikanów stwierdzamy przewagę
braci posiadających wyższe święcenia, to fakt ten można tłumaczyć intensywną pracą duszpasterską
uprawianą przez zakonników i troską o to, by konwent wywiązywał się z duchowej opieki, jaką roztaczał nad tą ludnością miasta, która związała z nim swoje życie religijne.
Przypuszczam również, że w związku z intensywnym przygotowywaniem młodych zakonników do
posługi kapłańskiej pozostaje obecność w klasztorze braci konwersów. Ich zadaniem było zapewnienie zakonnikom chórowym podstaw materialnej egzystencji oraz odciążenie kapłanów oraz braci
przygotowujących się do święceń od zajęć, które odciągałyby ich od pobożnej lektury oraz studiów.
Wiadomo, że ta część klasztornej familii była zwykle bardzo liczna w klasztorach mniszych, nie doceniano natomiast wielkości tej grupy w domach mendykantów. Należy jednak pamiętać o tym, że
ustawodawstwo Braci Kaznodziejów już od XIII w. zabraniało przeorom obciążać nowicjuszy i młodych profesów pracą fizyczną i obowiązkami administracyjnymi, by nie zakłócać im studiów i zabierać czasu potrzebnego na lekturę i przygotowanie do kapłaństwa62. Liczebność grupy konwersów
w murach klasztoru poznańskiego jest praktycznie niemożliwa do ustalenia. Z uwagi na wielkość całego konwentu była ona zapewne niższa niż we wrocławskim konwencie św. Wojciecha, gdzie (zob.
wyżej) u schyłku XV stulecia przebywało zwykle kilkunastu braci — laików. W Poznaniu było ich na
pewno mniej, może nawet o połowę. Mimo to przyjmuję, że ich obecność w nekrologu jest pośrednim dowodem troski przełożonych konwentu poznańskiego o dobre przygotowanie klasztornej
młodzieży do misji duszpasterskiej i odciążanie jej od zajęć, które takie przygotowanie mogłyby
zakłócić.
Charakterystyczną cechą nekrologu poznańskich dominikanów jest odnotowana przez to źródło
duża liczba zakonników mocno zaawansowanych wiekiem, a z drugiej strony także braci bardzo
57
58
59
60
61
62

Ibid.
BUWr, rkp. IV Q 191, fol. 112r.
Ibid., fol. 112v.
Ibid., fol. 113v.
Ibid., fol. 114r.
Thomas, s. 362.
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młodych — nowicjuszy i profesów tuż po ślubach. W mortuarzu odnajdujemy aż dziewięciu „jubilatów", braci mających co najmniej 50-letni staż życia w zakonie. Jeśli będziemy pamiętali o tym, że
do poznańskiego nowicjatu zgłaszali się najczęściej kandydaci około 20 roku życia63, to okaże się, że
w chwili zgonu osoby te musiały mieć ukończone co najmniej 70 lat. Obserwacja ta pozostaje w zgodzie z wynikami przeprowadzonych ostatnio wstępnych badań antropologicznych nad szczątkami
zakonników dominikańskich, odkrytych w czasie prac wykopaliskowych w gdańskim klasztorze św.
Mikołaja. Podnosi się w nich, że tryb życia prowadzony przez braci sprzyjał zachowaniu zdrowia
i umożliwiał im dożywanie sędziwego (naturalnie jak na tamte czasy) wieku 64 .
W mortuarzu poznańskim odnajdujemy jednak również aż 19 zakonników młodych wiekiem i stażem życia we wspólnocie (nowicjuszy, subdiakonów i diakonów), co oznacza, że umieralność zakonnej młodzieży musiała być wysoka. Spostrzeżenie to stoi z kolei w sprzeczności z wynikami badań
antropologicznych z Gdańska, gdzie zidentyfikowano bardzo niewielką liczbę pochówków młodych
zakonników65. Na obecnym etapie znajomości dawnej prozopografii dominikańskiej trudno powiedzieć, czy sytuacja z Poznania, gdzie — zdaje się — spotykamy stosunkowo dużą liczbę zakonników
zmarłych w młodym wieku jest typowa także dla innych konwentów, czy też ma ona charakter wyjątkowy, niespotykany w pozostałych klasztorach. Nie bardzo też wiadomo, czym należy zgony te
tłumaczyć. Przy niektórych kommemoracjach młodych braci odnajdujemy informacje, według których śmierć zakonnika miała charakter nagły i niespodziewany. Tak było zapewne w przypadku subdiakona Augustyna, który zmarł w czasie jakiejś epidemii w roku 1542. Inny z młodych zakonników,
profes Jan, także zginął w szczególnych okolicznościach — utopił się w październiku 1610 r. Takie
nadzwyczajne sytuacje nie tłumaczą jednak wszystkich zgonów dominikańskiej młodzieży. Możliwe,
że przypadki takich wczesnych zgonów należałoby wyjaśnić niezbyt starannym doborem kandydatów zgłaszających się nowicjatu. Wiadomo, że przepisy dominikańskie wymagały, aby przed dopuszczeniem kandydata do rocznej próby poprzedzającej profesję wypytać go — między innymi —
0 stan zdrowia; celem zaś tego wywiadu miało być zamknięcie drogi do nowicjatu osobom z ukrytymi schorzeniami, które mogłyby uniemożliwić profesom normalne funkcjonowanie we wspólnocie
1 wypełnianie jej duszpasterskiej misji 66 . Z uwagi na podniesiony fakt wysokiej umieralności młodych zakonników nie jest więc wykluczone, że nakazana przez ojców zakonu selekcja nie była zbyt
ostra; możliwe też, że niektórzy kandydaci zatajali przy wstępowaniu do nowicjatu zły stan swojego
zdrowia. Hipoteza ta wymaga jednak potwierdzenia w dalszych badaniach na znacznie obszerniejszym niż prezentowany w niniejszym opracowaniu materiale źródłowym.

63
Metrica fratrum professorum in conventu Posnaniensi s. Dominici Ordinis Praedicatorum ab anno 1576 usque ad annum
1632, AAPoznań, AZ 4/6 [dalej: Metryka].
64
Zob. K. Piasecki, Badania antropologiczne ludzkich szczątków kostnych wyeksplorowanych w krypcie pod Górką Dominikańską. Analiza wstępna, w: Dominikanie. Gdańsk-Polska-Europa, s. 455-483.
65
Ibid.
66
Thomas, s. 324-325: władze zakonu zabroniły przyjmować do nowicjatu kandydatów, którzy occultam habeat infirmitatem.
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Nekrolog dominikanów z Poznania
Or.: AAG, rks. MS 203, fol. 1-6, 24,5 x 16,5 cm [dalej: rks], pergamin, stan zachowania rękopisu
dobry, w kilku miejscach mechaniczne uszkodzenia, zatarty i wyblakły atrament.
Wyd. I: K. Kantak, Kalendarz Dominikanów Poznańskich, KMP13, 1935, s. 398-406 [dalej: Kantak].
Uw.: Edycję przygotowano na podstawie projektu instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł
historycznych do połowy XVI wieku (A. Wolff,
Studia Źródłoznawcze 1, 1957, s. 155-181). W nekrologu występuje co prawda wiele wpisów z końca XVI i z XVII wieku, ale schemat, według którego
sporządzono mortuarz, a także fakt, że spisano go w języku łacińskim przemawiają za tym, aby zabytek
ten traktować w sposób analogiczny do innych nekrologów średniowiecznych.
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Obiit frater Albertus-b

e

VIII id.

Obiit frater Albertus in festo sancti Gregorii
Nasianseniic

[81]

g
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XVI

[141]

X
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VII
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VI id.

Obiit frater Andreas Cienciusd

V id.

Obiit frater Stephanus1 anno Domini 1529

c

XIX kal.
XVI kal.

g

XII kal.

Obiit frater Nicolaus anno Domini 1534
Obiit frater Georgiuse Knoze'^ peritissimus
organarius <iubilariusg> anno Domini 1546
[h]

VIII kal.

Obiit frater pater Vincentius Posdei [ ] peste [ k ]

IIII kal.

Obiit reverendus pater frater Felix Syradiensis2
sacrae theologiae magister prior provincialis Poloniae
anno 160[l]

a
g

d
a

a-b
brak Kantak c Nazianzeni Kantak, s. 398 d Cencius Kantak, s. 398 e Gregorius Kantak, s. 399
s. 399 g nadpisane rks h nieczytelne rks ' brak Kantak, s. 399 j nieczytelne rks k nieczytelne rks
nieczytelna rks
1

f
1

brak Kantak,
ostatnia cyfra

Acta capitulorum I, s. 155 — w roku 1505 kapituła prowincjalna zebrana w klasztorze poznańskim przeniosła jakiegoś
brata Stefana z Poznania do konwentu we Lwowie. Możliwe, że jest on identyczny z osobą wpisaną do mortuarza.
2
K. Kantak, s. 399, ulokował zgon Feliksa pod rokiem 1607. W rękopisie ostatnia cyfra rocznej daty zgonu zakonnika
jest jednak zupełnie nieczytelna. Dokonana przez tego autora rekonstrukcja jej pełnego brzmienia jest sprzeczna z innymi
źródłami, które wyznaczają ją na rok 1602. Według tych przekazów prowincjał Feliks z Wierzbna najpierw zrezygnował
z urzędu w roku 1599, a następnie zamieszkał w klasztorze w Sieradzu, gdzie w roku 1602 zmarł; zob. Acta capitulorum
I, s. 564 — na kapitule zwołanej w roku 1600 do Lublina wybrano nowego prowincjała, którym został Albert Sękowski;
także Acta capitulorum II, s. 20; R. Świętochowski, A. Chruszczewski, op. cit., s. 477 (nr 40-43); por. R. Świętochowski,
Feliks z Sieradza ( + 1602), dominikanin, prowincjał, w: PSB, t. 6, Kraków 1948, s. 407.
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brak Kantak, s. 399 b Secyncye Kantak, s. 399 c brak Kantak, s. 399 d brak Kantak, s. 399 e brak Kantak, s. 399
brak Kantak, s. 399
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s-t
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3
Nekrografia, fol. 17 odnotowuje jego zgon pod rokiem 1502. Na temat Wojciecha zob. ostatnio K. Kaczmarek, Albert
z Siecienia OP (?-1502). Z badań nad elitą intelektualną w Polskiej Prowincji Dominikanów w XV wieku, w: Scriptum
custos memoriae. Prace historyczne, pod red. D. Zydorek, Poznań 2001, s. 147-162.
4
Acta capitulorum I, s. 367 — w roku 1565 kapituła prowincjalna z Łowicza przeniosła jakiegoś Wawrzyńca z Poznania
do klasztoru w Gdańsku i wyznaczyła go tamże kaznodzieją.
5
Metryka, s. 5v-6r, gdzie wymieniony jest brat Rafał, który wstąpił do klasztoru w wieku 20 lat w roku 1589. Acta
capitulorum I, s. 551 wzmiankują pod rokiem 1599 Rafała z Obornik, profesa poznańskiego, przeniesionego do klasztoru we
Włodzimierzu. Możliwe, że jest on identyczny z nowicjuszem znanym z Metryki konwentu poznańskiego. Jeśli tak, to
raczej nie da się go utożsamić z zapiską w mortuarzu, która jako miejsce pochodzenia odnotowanego tam zakonnika
wspomina Głogów, a nie Oborniki.
6
Zob. Metryka, s. 4v-5r, gdzie wiadomość, że Marcin wstąpił do dominikanów w wieku 16 lat w roku 1585; także Acta
capitulorum II, s. 12-14 gdzie informacje o studiach brata Marcina i wiadomość o wyznaczeniu go przez kapitułę
prowincji w roku 1603 kaznodzieją generalnym; por. R. Świętochowski, A. Chruszczewski, op. cit., s. 479-480.
Metryka, s. 7"-8r, brat Cyprian z Wrześni wstąpił do dominikanów w wieku 24 lat w roku 1595 i zmarł w roku 1604;
Acta capitulorum II, s. 65 wymieniają jeszcze innego zakonnika imieniem Cyprian, skierowanego do klasztoru w Poznaniu w roku 1603.
8
Jakiegoś brata Pawła, konwersa, odnotowuje spis zakonników poznańskich z roku 1618 — zob. Copiarium, s. 362.
9
Tytuł jubilata noszony przez brata Wincentego dowodzi, że miał on długi, co najmniej 50-letni staż życia w zakonie.
Przyjmuję tym samym, że do nowicjatu musiał on zgłosić się jeszcze pod koniec XXV w. Możliwe, że można zidentyfikować
go z Wincentym, profesem poznańskim, wzmiankowanym przez akta kapituły prowincjalnej zwołanej w roku 1501 do
klasztoru w Cieszynie, a następnie (1512) przeniesionym do konwentu w Wilnie —zob. Acta capitulorum I, s. 137i 191.
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Poznai

[5 III]

XIX

d

III

Anno Domini 1584 obiit frater pater" Joannes
zakrista filius conventus

[8 III]

XVI

d

VIII id.

Anno Domini 1582 obiit reverendus pater
Valerianus10 sacrae theologiae baccalaureus non sine
magno merore totius provinciae Polonae et hic ante
maius altare sepultus. Oretur pro eo

[9 III]

V

c

VII id.

Obiit frater Stanislaus11 iubilarius 1531b

[12 III]

f

VI id.

Obiit frater Alexanderc< Cethkowskid>12 sacerdos
praedicator conventualis 1541e

[13 III]

b

III id.

Obiit frater Hilarius 1 sacerdos filius conventus

[15 III]

d

idibus

Obiit frater Jacobus conversus filius conventualisg
terminarius

f

XVI kal.

Obiith frater Benedictus14 iubilarius conventualis

[18 III]

g

XV kal.

Obiit' frater Thomas15 lector 1529

[19 III] XV

a

XIIII kal.

j-

[17 III]

VII
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Obiit reverendus pater provincialisk frater Ludolphus16
sacrae theologiae professor celeberrimus ac doctissimus
1519'

" brak Kantak, s. 400 b 1542 Kantak, s. 400 c Alexius Kantak, s. 400 d nadpisane rks, Cethkowius (?) Kantak, s. 400
e
1542 Kantak, s. 400 f Jacobus Hilarius Kantak, s. 400 g conventus Kantak, s. 400 h brak Kantak, s. 400 1 brak
Kantak, s. 400 j k brak Kantak, s. 400 ' brak Kantak, s. 400
10

Metryka, s. 4v-5r, Walerian Modrzewski zgłosił się do klasztoru w wieku 14 lat w roku 1585, zmarł zaś w roku 1625;
Supplementum ex Registris magistrorum et procuratorum generalium OP (A. 1608-1701), elaboravit R. F. Madura (maszynopis) [dalej: Supplementum], s. 16 (tam informacja o wyznaczeniu brata Waleriana kaznodzieją generalnym w roku
1612 i s. 28 wiadomość o skierowaniu zakonnika na studia do Neapolu w roku 1617; R. Świętochowski, A. Chruszczewski, op. cit., s. 483
11
Stanisław wstąpił do zakonu zapewne jeszcze pod koniec XV w.; możliwe, że da się go utożsamić z profesem Stanisławem wzmiankowanym przez akta kapituły prowincji z roku 1501 z Cieszyna — zob. Acta capitulorum I, s. 136.
12
Możliwe, że brata Aleksandra należy zidentyfikować ze studentem wysłanym w roku 1519 do szkoły partykularnej
w Wilnie —Acta capitulorum I, s. 257.
13
Zob. Metryka, s. 15v-16r, jakiś Hilary Kamiński wstąpił do zakonu w wieku 22 lat w roku 1616 i umarł w roku 1648.
Trudno jednak powiedzieć z całą pewnością, że chodzi o jedną i tę samą osobę.
14
Acta capitulorum I, s. 211 — w roku 1514 jakiś brat Benedykt z Poznania został przeniesiony za karę (in poenam) do
klasztoru w Wilnie. Trudno jednak powiedzieć, czy jest on identyczny z wpisanym do nekrologu „jubilatem".
15
Zapewne można go utożsamić z zakonnikiem poznańskim Tomaszem, który w roku 1505 został skierowany do Krakowa w charakterze „studenta generalnego", w 1512 mianowany kaznodzieją w Sieradzu, a w 1519 wyznaczony
w Poznaniu lektorem artium — zob. Acta capitulorum I, s. 154, 192 i 256.
16
Por. Acta capitulorum I, s. 253; inną dzienną datę śmierci prowincjała Ludolfa podaje Nekrografia, fol. 20v; zob.
R. Świętochowski, Ludolf (zm. 1519), w: PSB, t. 18, Wrocław-Warszawa-Kraków Gdańsk 1973, s. 92-93.
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c

XII kal.

Obiita frater Martinus b17 predicator pomeridianus

d

XI kal.

Obiitc frater Modestus conversus filius huius
conventus
Obiitd reverendus pater frater Hyacinctuse19 sacrae
theologiae baccalaureus filius huius conventus 1612

[23 III] I

c

X kal.

f-

[24 III]

f

IX kal.

Obiitg frater Jacintus eodem anno

[25 III] IX

g

VIII kal.

Frater Augustinus eodem anno

a

VII kal.

Frater Thomas eodem anno

b

VI kal.

Frater Lucas eodem anno omnes mortui -h

[28 III] VI

c

V kal.

Obiiti pater frater Dominicus filius huius conventus
anno Domini 1615

[29 III]

d

IIII kal.

Obiitj frater Joannes Mayk20 conventus Leopoliensis
160[k]

[21 III]
[22 III]

XII

[26 III]
[27 III]

XVII

Frater Ipolitus obiit 1542

[k. 2v]

APRILIS
[11IV]

c

III id.

Obiit frater Lucas novitius [ m ] 1552 [ n ] post
recepcionem [ o ]

[13IV]

e

idibus

Obiitp frater Christoferusr cantor 1553

XVII kal.

Obiits frater Gregorius21 sacerdos < iubilarius'> anno
1537u

[15IV] VII

g

a

brak Kantak, s. 400 b Marinus Kantak, s. 400 c brak Kantak, s. 400 d brak Kantak, s. 400 e Hyacinthus Kantak,
s. 400 f-h pod jedną datą dzienną Kantak, s. 400n. g brak Kantak, s. 401 ' brak Kantak, s. 401 j brak Kantak, s. 401
k
brak ostatniej cyfry rks 1 brak Kantak, s. 401 m nieczytelne rks n nieczytelne rks o nieczytelne rks p brak Kantak,
s. 401 r Christofus Kantak, s. 401 s brak Kantak, s. 401 t nadpisane rks u 1531 Kantak, s. 401
17
Copiarium, s. 361; Marcin sprawował funkcję kaznodziei zaledwie dwa lata, gdyż na stanowisko to mianowała go
kapituła prowincji z roku 1540 obradująca w klasztorze poznańskim — zob. Acta capitulorum I, s. 280: Conventui
Posnaniensi: fr. Martinum de conv. Posnaniensipropraedicatorepostprandiali
[...].
18
Copiarium, s. 362; Metryka, s. 14v-15r, Modest „pistor", konwers, wstąpił do dominikanów w roku 1615.
19
Ibid., s. 301 i 316 — w roku 1603 brat Jacek pełnił w klasztorze poznańskim funkcję lektora konwentualnego; Metryka,
s. 4v-5r, Jacek Kolaska wstąpił do klasztoru dominikanów poznańskich w wieku 17 lat w roku 1585; por. R. Świętochowski, A. Chruszczewski, op. cit., s. 480 — pod koniec XVI wieku Jacek studiował krótko we Włoszech; także Acta
capitulorum II, s. 14, gdzie informacja o wyznaczeniu zakonnika kaznodzieją generalnym w roku 1603; Supplementum,
s. 15-16, tam wiadomość o mianowaniu brata Jacka bakałarzem.
20
Jan Maik występuje w aktach polskiej prowincji dominikanów w II połowie XVI stulecia. W roku 1570 został on
przeniesiony z klasztoru we Lwowie do konwentu w Warce; w latach 1580-1586 był przeorem w klasztorze brzeskim;
następnie w nieznanym bliżej czasie objął urząd przeora w Horodle, w końcu w roku 1593 został przełożonym konwentu
w Kijowie — zob. Acta capitulorum I, s. 386, 425, 462 i 497.
21
Acta capitulorum I, s. 262 — w roku 1519 jakiś „ Georgius " z klasztoru w Poznaniu został przywrócony do łask zakonu,
co oznacza, że zakonnik skończył odprawiać pokutę za nieznane bliżej przewinienia.
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[16IV]

a

XVI kal.

Obiit" frater Thadeus conversus huius conventus
anno 1601

[21IV]

f

XI kal.

Obiit6 frater Jacintus subdiaconus

[22IV]

g

X kal.

Obiitc frater Zacharias22 filius huius conventus anno
Domini 1621d

[24 IV]

b

VIII kal.

Obiite pater frater Mathias Praemisliensis23 filius huius
conventus 1615

[27IV]

e

V kal.

Obiitf reverendus pater frater Albertus Sekowski
sacrae theologiae magister prior provincialis Reg[ni]
Poloniae dignissimus 160924

III kal.

g-

[29IV]

III

g

Obiit frater-h Theophilus sacrista conventus
Posnaniensis 1588

[k. 3r]

MAIUS
[2 V]

XI

[5V]

Obiit frater Sigismundus25 cantor conventus
Posnaniensis in vigilia Inventionis' Sancte Crucis anno
Domini 1531

b

f

III

Obiitk frater Johannes sacerdos de [c]onventu
Posnaniensi <l-cognomine Fabri et vocatur consuetudine
Jankij 1539 -m >

[12 V]

X

[...]

IIIIid.

Obiit" frater Mathias0 novicius de Costen 1573

[15 V]

VII

b

idibus

Obiitp reverendissimus dominus pater frater
Cyprianus26 sacrae theologiae doctor episcopus
Metonensis suffraganeus civitatis Vilnensis filius huius
conventus 1594

c

III kal.

Obiif frater Adamus de conventu [ s ]

[50 V]

" brak Kantak, s. 401 6 brak Kantak, s. 401 c brak Kantak, s. 401 d 1615 Kantak, s. 401 e brak Kantak, s. 401 f brak
Kantak, s. 401 g - h brak Kantak, s. 401 ' Invencionis Kantak, s. 401 ' brak dwóch ostatn'ch cyfr Kantak, s. 401 k brak
Kantak, s. 401 l - m dop'sane na prawym marg'nes'e rks n brak Kantak, s. 402 0 Matheus Kantak, s. 402 p brak
Kantak, s. 402 r brak Kantak, s. 402 s n'eczytelne rks
22

Metryka, s. 8v-9, Zachariasz „Bodzant'nens's " wstąp'ł do dom'n'kanôw w roku 1599.
Metryka, s. 5v-4r, Mac'ej zgłos'ł s'ę do klasztoru w w'eku 18 lat w roku 1579.
24
Nekrografia, fol. 30v.
25
Acta cap'tulorum I, s. 192 — w roku 1512 kap'tuła prow'ncjalna z Bochn' sk'erowała brata Zygmunta z klasztoru
w Poznan'u do konwentu w Lubl'n'e. Możliwe, że jest on 'dentyczny z osobą wp'saną do mortuarza.
26
Nekrografia, fol. 35v; brat Cyprian został wysiany na stud'a do Paryża w roku 1556, dwa lata późn'ej (1558) uzyskał
w Bolon'' stop'eń bakałarza teolog'', który zatw'erdz'la mu kap'tula prow'ncjalna z S'eradza z roku 1561; w tym samym
roku władze prow'ncj' wyznaczyły go także kaznodz'eją generalnym. K'lka lat późn'ej (1568) kap'tula prow'ncj' obradująca w klasztorze brzesk'm zatw'erdz'ła mu stop'eń mag'stra teolog'' — zob. Acta cap'tulorum I, s. 336, 352, 353 ' 374;
por. R. Sw'çtochowsk', A. Chruszczewsk', op. c't., s. 477 (nr 33-39).
25
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[k. 3 ]

JUNIUS
[2 VI]

XIX

f

IIII non.

Obiit" reverendus frater pater Matthaeus sendicus
conventualis

[4 VI]

VIII

g

III non.

Anno Domini 1529 4. die Junii obiit reverendissimus
pater frater Albertus27 sacrae theologiae magister
episcopus Ennensis suffraganeus Posnaniensis filius
conventus huius

[6 VI]

XVI

a

VIII id.

b-,

[6 VI]

c

VIII id.

Obiit frater Adam sacerdos et cantor conventualis^ filius
dominica secunda^ post Trin[itatig]sh hora 18 anno Domini
1540'

[11 VI]

A

III id.

Obiit frater Jacobus28 iubilarius de conventu Wroncensi
anno 1531'

[18 VI]

g

XV kal.

Obiitm venerandus" pater frater Joannes Bidgostiensis29
elemosinarius nec non filius conventualis anno Domini
1612

[21 VI] IX
[22 VI]

d
c

XI kal.
X kal.

Obiit frater Chrisostomus sacerdos 1553

o-

Obiit frater-p Stanislaus30 sacerdos <r-filius conventus
Posnaniensis-5 > Costnae anno Domini 1609
Obiit' reverendus pater frater Gaspar Poznaniensis31
filius huius conventus

" brak Kantak, s. 402 b - c brak Kantak d brak Kantak, s. 402 e conventus Kantak, s. 402 f 2a Kantak, s. 402 g dz'ura
w pergam'n'e h Trinitatem Kantak, s. 402 ' 1534 Kantak, s. 402 j brak Kantak, s. 402 k Wronecensi Kantak, s. 402
1
1534 Kantak, s. 402 m brak Kantak, s. 402 n r, czyl' reverendus Kantak, s. 402 0 - p brak Kantak, s. 402 r - s nadp'sane
rks ' brak Kantak, s. 402
27

J. Nowack', Dz'eje arch'd'ecezj' poznańsk'ej, t. 2, s. 183-184, gdz'e zgon brata Wojc'echa wyznaczony na rok 1530,
zob. Acta cap'tulorum I, s. 137 ' 154 — w roku 1501 kap'tula prow'ncjalna z C'eszyna nakazała pewnemu Albertow'
z Poznan'a powrót do jego mac'erzystego konwentu, a k'lka lat późn'ej (1505) władze prow'ncj' sk'erowały zakonn'ka na
stud'a partykularne do Krakowa. Możl'we, że należy z'dentyf'kowac go z postac'q wp'sanq do nekrologu.
28
Jest on zapewne 'dentyczny z bratem Jakubem z Wronek, którego kap'tuły prow'ncj' z lat 1505, 1512 przenos'ły do
klasztorów w S'eradzu ' Koœc'an'e, a kap'tuła z roku 1514 wyznaczyła kaznodz'ejq w samych Wronkach — zob. Acta
cap'tulorum I, s. 155, 192 ' 211.
29
Metryka, s. 4v-5r, brat Jan wstąp'ł do klasztoru w w'eku 21 lat w marcu 1585 r.
30
Ib'd., gdz'e w'adomosc o jak'mœ brac'e Stan'sław'e, który zgłos'ł s'ę do dom'n'kanów w w'eku 17 lat w roku 1582; zob.
Acta cap'tulorum I, s. 480 ' 498 — w roku 1590 władze prow'ncj' sk'erowały jak'egoś Stan'sława, subd'akona z Poznan'a
do klasztoru w Sandom'erzu, a w roku 1593 kap'tuła prow'ncjalna z Lubl'na wysłała poznańsk'ego kapłana Stan'sława
do klasztoru we Wrocław'u. Uznaję za prawdopodobną jego 'dentyfikację z postac'q wp'sanq do nekrologu.
31
Acta cap'tulorum I, s. 570 — w roku 1570 kap'tuła prow'ncjalna w Lubl'n'e sk'erowała Gaspara z klasztoru
w Poznan'u do konwentu we Wrocław'u. Na przełom'e XVI ' XVII w'eku w klasztorze poznańsk'm żył jeszcze 'nny
zakonn'k o tym 'm'en'u, który wstąp'ł do zakonu w roku 1585 (Metryka, s. 4v-5r). Jeden z n'ch został w roku 1596
wyznaczony kapelanem sufragana włocławsk'ego Jana Rozdrażewsk'ego, drug' zaś sprawował na początku XVII w'eku
(do roku 1603) funkcję poznańsk'ego przeora, a następn'e został przen'es'ony do klasztoru w Chełmn'e — zob. Acta
cap'tulorum I, s. 535; Acta cap'tulorum II, s. 16. N'e można rozstrzygnąć, którego z n'ch odnotował mortuarz.
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[k. 4r]

JULIUS
[7 VII]
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XIII

[9 VII]

f

non.

Obiita frater Ambrosius32 sacerdos

a

VII id.

Anno Domini 1563 in octava Visitationis Mariae
Virginis post horam 13 mortuus est reverendus pater
frater Paulus Sarbinusb33 sacrae theologiae professor
predicator graciosus et canonicus Poznaniensis

[16 VII]

III

a

XVII kal.

Anno Domini 1536 obiit reverendus pater
< fraterc> Gregorius prior1* huius conventus

[23 VII]

X

a

X kal.

Obiite reverendus pater frater Albertus Poznaniensis
prior Zninensis filius huius conventus

c

VIII kal.

Obiitf soror Euphrosina tertiig habitus. Anno Domini
1615й. Oretur pro ea

g
b

IIII kal.

Obiit' frater Stanislaus34 organarius

pridie kal.

Obiit frater Martinus praedicator postmeridianusk
filius huius [conventus] 1544'

[25 VII]
[29 VII]

XI

[31 VII]

XIX

AUGUSTUS

[k. 4"]

[3 VIII]

V

e

III non.

m-

[8 VIII]

X

c

VI id.

o-

[9 VIII]

d

V id.

Obiit frater " Victorinus filius conventus diaconus 1526

Obiit frater* Atanasius dyaconus 1528

r-

Obiit frater-5 Paulus Gałka35 filius huius conventus
1568

" brak Kantak, s 403 b Sarbin Kantak, s. 403 c nadp'sane rks d predicator Kantak, s. 403 e brak Kantak, s. 403
brak Kantak, s. 403 g 31 Kantak, s. 403 h 1616 Kantak, s. 403 ' brak Kantak, s. 404 ' brak Kantak, s. 404
k
pomeridianus Kantak, s. 404 1 brak ostatn'ej cyfry Kantak, s. 404 m - n brak Kantak, s. 404 0 - p brak Kantak, s. 404
r-s
brak Kantak, s. 404

f

32

Ib'd., s. 480-481 odnotowują pod rok'em 1590 dwóch zakonn'kôw o tym 'm'en'u zam'eszkujących klasztor poznański
P'erwszy z nich został wówczas wyznaczony kaznodzieją w klasztorze w Kościanie, drugi zaś — zwykły profes — skierowany do konwentu w Wilnie. Nie wiemy jednak, czy można któregoś z nich zidentyfikować z postacią wpisaną do
nekrologu; jeśli już to wyłącznie kaznodzieję z Kościana, który zapewne miał święcenia kapłańskie, o których wspomina
mortuarz.
33
Paweł Sarbin, magister teologii, przeor poznański i definitor kapituły prowincialnej z roku 1551 w Warce, a następnie
(1552-1556) także prowincjał — zob. Acta capitulorum I, s. 279, 288, 289, 299, 323, 324, 331, 338, 664, 669, 670,
671-673; APPoz, sygn. Dominikanie Poznań 138, s. 46; por. K. Kantak, Dalsze przyczynki, s. 338.
34
Acta capitulorum I, s. 281 podają, że w roku 1540 kapituła prowincji, obradująca w klasztorze poznańskim, skierowała
do klasztoru w Raciborzu brata Stanisława „Beatusa" na podprzeora i organistę. Możliwe, że można go utożsamić
z postacią wpisaną do nekrologu.
3
Ibid., s. 297, 354 i 366 — w roku 1546 brat Paweł został przeniesiony do klasztoru w Poznaniu z konwentu w Wilnie;
następnie (1561) wyznaczono go spowiednikiem w konwencie poznańskich dominikanek, a w 1565 r. kapituła prowincji
obradująca w klasztorze łowickim mianowała go „ terminarzem " klasztoru w Poznaniu.
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[11 VIII]

VII

[12 VIII]

[13 VIII]

XV

[15 VIII]
I

[19 VIII]

IX

Obiit frater-b Cornelius36 iubilarius 1552

III id.

g

pridie id.

Obiitc frater Ipolitus sacristianusd et procurator filius
conventualise cuius anima requiescat in pace sub anno
Domini 1542f

idibus

Obiit5 frater Jacinctus sacerdos h- cuius anima requiescat
in pace - filius [huius conventus]37

XVIII kal.

j-

XVI kal.

Obiitm venerabilis pater Gregorius38 prior conventus
Poznaniensis

XIIII kal.

n-

a
c

[16 VIII]

a-

f

e
g

Assumptio Beatae Virginis Mariae obiit frater-k
Thomas accolitusl 1542

Obiit frater Adamus conversus peste in [ o ] sepultus
anno Domini 1625-p

[22 VIII] VI

c

XI kal.

r-

[23 VIII]

d

X kal.

t-

f

VIII kal.

Obiitw frater Hipolitus sacerdos 1552

g

VII kal.

Obiitz reverendus pater frateraa Michael Mosticensis39
sacrae theologiae doctor prior Posnaniensis conventus
Cracouiensisab 1599

VI kal.

Obiiytac pater frater Ceslaus40 filius huius conventus

III kal.

Obiit ad frater Augustinusae subdiaconus 1542 peste [ a a ]
Augusti

[25 VIII]

III

[26 VIII]

[27 VIII] XI
[30 VIII]

a

Obiit frater Lucas subdiaconus subsacrista
Item obiit frater Damianus novitius filius huius
[conventus] 1542-s
In festo sancti Bartholomei obiit frater Arnolphus
accolitus filius huius conventus 1568-u

a f

a-b

brak Kantak, s. 404 c brak Kantak, s. 404 d sacrista Kantak, s. 404 e conventus Kantak, s. 404 f brak Kantak,
s. 404 g brak Kantak, s. 404 h-' brak Kantak, s. 404 ' - k brak Kantak, s. 404 l accolita Kantak, s. 404 m brak Kantak,
s. 404 n - p brak Kantak o nieczytelne rks r - s brak Kantak t - u brak Kantak w brak Kantak, s. 404 z brak Kantak, s. 404
aa
brak Kantak, s. 404 ab Cracouiensis (filius) Kantak, s. 404 ac brak Kantak, s. 404 ad brak Kantak, s. 404 ae Angelus
Kantak, s. 404 af nieczytelne rks
36

Ibid., s. 280 i 282 — w aktach kapituły prowincialnej z roku 1540 z Poznania odnajdujemy wiadomość o wyznaczeniu
brata Kornela z Poznania, bakałarza teologii, przeorem w konwencie św. Trójcy w Płocku. Możliwe, że chodzi o tę samą
osobę, którą odnotował nekrolog,
37
Ibid., s. 345 i 551 — akta polskiej prowincji dominikanów wymieniają w XVI wieku dwóch zakonników poznańskich
o imieniu Jacek. Pierwszy z nich został w roku 1558 przeniesiony do klasztoru w Żninie, drugi zaś w roku 1599 do
konwentu we Włodzimierzu. Trudno powiedzieć, do którego z nich odnosi się kommemoracja w nekrologu.
38
Metryka, s. 8v-9.
39
Nekrografia, fol. 35v i 60v odnotowuje jego zgon dwukrotnie, raz pod datą 19 maja i drugi w dniu 27 sierpnia; Acta
capitulorum I, s. 444, 464, 478-479, 496, 523, 531, 678, 681, 684 I 686, por. A. F. Dziuba, Mikołaj z Mościsk pisarz
ascetyczny z pierwszej połowy XVII wieku, „Studia Warmińskie" 21, 1984, s. 342-358.
40
Acta capitulorum I, s. 535 — w roku 1596 kapituła prowincjalna piotrkowska skierowała Czesława z konwentu
poznańskiego do klasztoru w Płocku; Metryka, s. 4v-5r, Czesław wstąpił do zakonu w wieku 17 lat w roku 1585.
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[31 VIII]

e

pridie kal.

a

Poznai

145

Obiit frater reverendus [ ] sacerdos conventualis-

SEPTEMBER
[1IX]

XVI

[3IX]

[k. 5 ]
d-

Obiit frater-e Vincentius41 sacerdos filius conventualis
151[f]
gObiit frater-h Franciscus Silvester de Ferraria magister
ordinis 1528'

f

a

[7IX] X

e

[8 IX]

f

[16IX] I

g

[19IX]

c

[22 IX]

f

III non.

j

Anno Domini -k 1567 obiitl reverendus pater
Hieronimus Cyraniusm42 doctor sacrae theologiae
Provincialis Poloniae filius conventus huius Gedani
sepultus, ob catholicam fidem ab haereticis veneno
interfectus

VII id.

n-

VI id.

p-

XVI kal.

s-

XIII kal.

u-

X kal.

Obiit aa reverendus pater frater Simon de conventu
eodem ab suppriorac huius conventus ad- cuius anima
requiescat -ae

Obiit frater Hipolitus novicius 1568

o

Obiit frater Valerianus diaconus subsacrista filius
conventualis 1563-r
Obiit frater Wenceslaus de conventu Leopoliensi
conversus-t
Obiit frater Wenceslaus de conventu Leopoliensi
156[w]-z

[23 IX]

XIIII

g

IX kal.

Obiitaf venerabilisag pater frater Paulus43 prior

[24 IX]

III

a

VIII kal.

Obiit ah reverendus pater frater Raymundus cantor a'-filius
huius conventus 1613 -aj

a-c

brak Kantak b n'eczytelne rks d-e brak Kantak, s. 404 f brak ostatn'ej cyfry rks g - h brak Kantak, s. 404 ' 1328
Kantak, s. 404 ' - k brak Kantak, s. 404 l brak Kantak, s. 404 m Cyran Kantak, s. 404 n~° brak Kantak p - r brak Kantak
s-t
brak Kantak u - z brak Kantak w brak ostatn'ej cyfry rks aa brak Kantak, s. 405 ab Leopoliensi Kantak, s. 405 ac superior Kantak, s. 405 ad-ae brak Kantak, s. 405 a f brak Kantak, s. 405 ag r, czyl' reverendus Kantak, s. 405 ah brak
Kantak, s. 405 a'-a' brak Kantak
41
Acta cap'tulorum I, s. 173 ' 191 — w roku 1507 kap'tuła prow'ncjalna sandom'erska przyjęła do łask zakonu (to
znaczy zakończyła pokutę) brata W'ncentego z Poznan'a. K'lka lat późn'ej(1512) zakonn'k ten został przen'es'ony do
klasztoru w W'ln'e.
442
Nekrografia, fol. 64vpod datą 11 wrzesn'a; Acta cap'tulorum I, s. 306, 322, 332, 357, 369 ' 389.
43
N'e w'adomo, czy można go 'dentyf'kowac ze znanym z akt kap'tuł polsk'ej prow'ncj' dom'n'kanów z roku 1540
przeorempoznańsk'm Pawłem —zob. Acta cap'tulorum I, s. 273 n.; K. Kantak, Dalszeprzyczynk', s. 336.
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[27IX]

V kal.

d

Obiita pater frater Albinus44 filius huius conventus nec
non suppriorb tempore pestis anno Domini 1604

[k. 5v]

OCTOBER
c-

[3X]

XIII

c

V non.

Obiit frater-d Joannes Evangelista45 professus suffocatus
ab aquis 3 die Octobris e- cuius anima requiescat in pace
1610-/

g

[4X]

II

[7X]

Obiit soror Martha tertij' habitus peste j cuius anima
requiescat in pace -k 1604

d

IlIInon.

g

nonis

' Obiit frater -m Abram 46 sacerdos de conventu
Posnaniensi 1558
Obiit frater

o

Bernardus47 subzacrista huius [conventus]

[9X]

VII

b

VII id.

n

[11X]

XV

d

V id.

Obiitp venerandusr pater frater Stanislaus48 peste 1568

f

III id.

s-

u-

[13 X]
[14 X]

XII

g

pridie idus

[16 X]

IX

b

XVII kal.

Obiit frater Sebastianus49 subdiaconus eiusdem
conventus-t

Obiit frater-w Hieronimus sacraez theologiae
baccalaureus
Obiit frater Antonius conversus novitius sutor 1542-ab

a

brak Kantak, s. 405 b superior Kantak, s. 405 c - d brak Kantak, s. 405 e - brak Kantak, s. 405 g - h brak Kantak, s. 405
' 3-i Kantak, s. 405 '~k brak Kantak, s. 405 l~m brak Kantak, s. 405 n~° brak Kantak, s. 405 p brak Kantak, s. 405
r
r czyl' reverendus Kantak, s. 405 s~' brak Kantak "~w brak Kantak, s. 405 z brak Kantak, s. 405 aa~a brak Kantak
44

Cop'ar'um, s. 202; Acta capitulorum II, s. 15.
Wcześniejszy (1604) przeor konwentu — zob. Cop'ar'um, s. 202 i 362; Metryka, s. 11v-12r, gdzie 'n/ormacja, że Jan
pochodził z Kościana; Acta capitulorum II, s. 16 — tam in/ormacja o wyznaczeniu brata Jana przeorem w Kościanie
w roku 1603 oraz s. 66 — tam wiadomość o przeniesieniu zakonnika do klasztoru we Włodzimierzu w charakterze
kaznodziei.
46
Pods rokiem
. 2 8 0 . 1540 jako pro/esa poznańskiego wzmiankują go akta kapituły prowincjalnej — zob. Acta capitulorum I,
45

47

47

v

r

v

r

Metryka, s. 4v-5r i 5v-6r odnotowuje dwóch zakonników o tym imieniu. Pierwszy z nich wstąpił do klasztoru w wieku
17 lat w roku 1585, drugi natomiast zgłosił się do dominikanów w wieku lat 21 w roku 1588. Nie wiadomo jednak,
którego z nich należy identy/ïkowac z odnotowanym przez nekrolog zastępcą zakrystianina. Por. Acta capitulorum I,
s. 498 — kapituła prowincji polskiej zebrana w roku 1593 w klasztorze lubelskim skierowała jakiegoś brata Bernarda
z Poznania do klasztoru w Warce.
48
Acta capitulorum I, s. 208 — kapitula prowincji, zwołana w roku 1514 do klasztoru w Łowiczu, skierowała
Stanisława, diakona z Poznania do krakowskiego klasztoru św. Trójcy. Określenie „czcigodny " (venerendus) odnotowane
w kommemoracji brata Stanisława z roku 1568 wskazuje na zaawansowany wiek zmarłego; być może więc należałoby go
utożsamić ze znanym z akt kapituły diakonem.
49
Metryka, s. 5v-6r i 1T-18r wymienia dwóch zakonników o imieniu Sebastian. Pierwszy z nich (Sebastian Chudak)
wstąpił do klasztoru w roku 1588, drugi natomiast (Sebastian Decius) w roku 1619. Acta capitulorum I, s. 448 wzmiankują jeszcze jednego brata Sebastiana, pro/esa z klasztoru w Poznaniu, skierowanego w roku 1583 do konwentu
w Piotrkowie. Trudno orzec z całą pewnością, do którego z nich odnosi się kommemoracja z nekrologu.
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[17X]
[19 X]

VI

[21 X]
[22 X]

XIIII

[24 X]

Obiit frater Jacobus novitius tempore pestis anno
Domini 1604-b

XVI kal.

e

XIIII kal.

c-

g

XII kal.

f-

a

XI kal.

h-

c

IX kal.

j

Obiit pater frater-d Christopherus 5 supprior

Obiit frater Petrus51 conversus tempore pestis oretur
pro eo anno Domini 1604-g
Obitus fratris Bernardi subdiaconi conventus
Gedanensis requiescat in pace 1614-i
Obiit pater frater [ k ] prior huius [conventus]

l

Obiit [ m ]

XIX

f

VI kal.

[28 X]

VIII

g

V kal.

n

a

IIII kal.

p-

Obiit frater Izaias novitius tempore pestis anno
Domini 1604 °
Hieronimus conversus novitius oretur [pro eo] 1585

NOVEMBER
[1 XI]

147

a

c

[27X]

[29 X]

Poznai

[k. 6]
Obiits soror Dorothea t- 3tii habitus-u peste w- anno
Domini-z 1604

d

[2 XI]

XIII

c

IIII non.

Obiit aa pater frater Stanislaus Posnaniensis

[5 XI]

X

a

nonis

Obiit ab soror Lucia52 < ac- tertius habitus -ad >eodem anno
quo supra peste quius anima requiescat in pace-af

[8 XI]

VII

d

VI id.

Obiit ag Reverendus pater frater Adrianus53 de conventu
Cracoviensi suffraganeus Posnaniensis. a h Cuius anima
requiescat in pace a i anno Domini 1539

c

V id.

aj

[9 XI]

In vigilia sancti Martini episcopi ipso die obiit
frater Zebastianus ak

a b

brak Kantak c d brak Kantak, s. 405 e Crisostomus, wpis pod datą 16 X Kantak, s. 405 f g brak Kantak h i brak
Kantak j l brak Kantak k nieczytelne
nieczytelne rks
rks mm nieczytelne
nieczytelne rks
rks n o brak Kantak p r brak Kantak s brak Kantak, s. 405
t-u
-ad
brak Kantak, s. 405 wz- zbrak
brakKantak,
Kantak,s.s.405
405 aaaa brak
brakKai
Kantak, s. 405 ab brak Kantak, s. 405 a cnadpisane
•
rks
ae af
ag
ah-ai
aj-ak
~ brak Kantak, s. 405
brak Kantak, s. 405
brak Kantak, s. 405
brak Kantak
50

Odnotowana przez nekrolog osoba jest zapewne identyczna z Krzysztofem z Poznania, skierowanym w roku 1568 na
studia partykularne do jakiejś szkoły położonej poza granicami prowincji polskiej, a po ich zakończeniu wyznaczonym
w roku 1574 kaznodzieją w klasztorze sieradzkim. Ten sam Krzysztof jest wzmiankowany przez akta prowincji jako profes
poznański w roku 1577 oraz kantor i magister nowicjuszy w roku 1580. Kilka lat później (1586) zakonnik ten został
skierowany w charakterze podprzeora i kaznodziei do klasztoru w Przemyślu, a w roku 1590 został on mianowany
kaznodzieją generalnym —zob. Acta capitulorum I, s. 374-375, 398, 413, 426, 464-465 i 478.
51
Metryka, s. 8v-9, Piotr wstąpił do dominikanów w grudniu 1598 roku.
52
M. Borkowska, Leksykon zakonnic polskich epoki porozbiorowej, t. I. Polska Zachodnia i Północna, Warszawa 2004
[dalej: Borkowska], s. 122.
53
Nekrografia, fol. 79r; J. Nowacki, op. cit., s. 284.
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[10 XI]

XV

f

IIIIid.

a

[11XI]

IIII

g

III id.

c-

[13 XI]

XII

b

idibus

/-

[16 XI]

IX

c

XVI kal.

[18 XI]

VI

g

XIIII kal.

m-

[20 XI]

XIII

b

XII kal.

Obiit0 reverendus pater frater Camilius
Samboriensis55 sacrae theologiae doctor prior
conventus Posnaniensis anno Domini 1606

[21XI]

III

c

XI kal.

[ p ] r-frater Ambrosius-5

f

VIII kal.

[24 XI]

[25 XI]

XIX

g

VII kal.

[26 XI]

VIII

a

VI kal.

[29 XI]

V

d

III kal.

Anno Domini 1609 obiit frater Gabriel Dambrowski
filius conventus-6
Obiit soror Catharina 3tii habitus tempore [pe]stis
anno Domini 160[ d ] -e
Obiit soror Catherina peste anno 1588

s

h-

Obiit soror Barbara de observantia 1604-'
Obiit venerendus pater frater Ceslaus huius conventus
filio anno Domini 1607 sepultus in [ k ] tempore
pestis l

j-

Obiit frater Ambrosius "

Obiit' venerandus" pater w-et frater-z Blasius iubilarius
amicus huius -ab [conventus] anno Domini 1607
ad
sepultus in Ciyradz

aa-

ae-

Obiit soror Vrsula 3tii habitus pestis anno Domini
1609 -a/
Obiit soror Regina tertii habitus ah

Obiit"' reverendus pater frateraj Iohannes56 filius huius
conventus tempore pestis 1588

a b

~ brak Kantak c~e brak Kantak d brak ostatn'ej cy/ry rks /-g brak Kantak
brak Kantak
brak Kantak
n'eczytelne rks m - n brak Kantak 0 brak Kantak, s. 405 p dz'"ra w pergam'n'e rks r~s brak Kantak ' brak Kantak,
s. 405 " r czyl' reverendus Kantak, s. 406 w z brak Kantak, s. 406 a a - a b brak Kantak, s. 406 a c - a d brak Kantak, s. 406
ae-a/
brak Kantak ag~ah brak Kantak a' brak Kantak, s. 406 a> brak Kantak, s. 406
k

54

Metryka, s. T-8r, Gabr'el został przyjęty do klasztor" w w'ek" 17 lat w l"tym 1597 r.; Acta cap't"lor"m II, s. 103.
W rok" 1596 brat Kam'l zajmował stanow'sko lektora konwent"alnego w Krakow'e, a trzy lata późn'ej (1599)
wypromował s'ę na bakałarza teolog'' — zob. Acta cap't"lor"m I, s. 532 ' 546. Wery/'kacja rocznej daty zgon" brata
Kam'la jest tr"dna, gdyż źródła podają sprzeczne 'n/ormacje o jego życ'" — zob. Metryka, s. 9v; Nekrografia, /ol. 82v
odnotow"je zgon brata Kam'la pod datą 22 l'stopada 1605 r. R. Sw'ętochowsk' 'A. Chmszczewsk', op. c't., s. 479-480
podają, że zakonn'k zmarł zaraz po rok" 1603. Z kole' w zestaw'onych przez ojca R. Mad"rę aktach polsk'ch kap't"ł
prow'ncjalnych z XVII w'ek" czytamy, że w rok" 1607 kap't"ła zebrana w w L"bl'n'e zatw'erdz'ła stop'eń mag'stersk'
brata Kam'la — zob. Acta cap't"lor"m II, s. 61. O Kam'l" z Sambora także R. Sw'ętochowsk', Szkoln'ctwo teolog'czne
dom'n'kanöw, w: Dz'eje teolog'' katol'ck'ej w Polsce, t. 2, cz. 2, pod red. M. Rechow'cza, L"bl'n 1975, s. 265 (nr 33) —
a"tor wyznaczył datę zgon" zakonn'ka na rok 1605.
56
Acta cap't"lor"m I, s. 335 podają pod rok'em 1556 w'adomosc o jak'mœ Jan'e, s"bd'akon'e z Poznan'a; n'e wykl"czam, że jest on 'dentyczny zpostac'ą wp'saną do nekrolog".
55
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Poznai

[k. 6v]

DECEMBER
b

pridie nonas

a-

f

VI id.

c-

c

pridie idus

e-

[12 XII] XII

[15 XII] IX

f

XVIII kal.

h-

[17 XII] XVII

a

XVI kal.

j-

[24 XII]

a

IX kal.

n-

[4 XII]

X

[8 XII]

[31 XII] XIII

Frater Ambrosius filius huius conventus in festo sanctae
Ceciliae 22 novembris-b
Sacrae theologiae doctor prior d

Obiit venerendus pater frater Albertus57 filius et
sendicus huius conventus cuius anima requiescat in pace
<1607 f > -g
Anno Domini 1597 obiit pater frater-' Joachim58
supprior et iubilarius conventus Posnaniensis
17 decembris obiit frater-k Augustinus cantor del [ m ]

Obiit frater Rochus novitius anno Domini
1588-°
pObiit soror Cecilia tertii habitus anno Domini 1610-r
s-

Decima quinta decembris obiit pater frater Laurentius59
anno Domini 1608-t

[25 XII]
[27XII]

149

d

Anno [w]1556 obiit [ z ] de conventu [ a a-abJ

VI kal.

u

pridie
kalendis

Obiit venerandus pater frater Christophorus
Łabethowsky60 filius huius conventus anno Domini
acitem commemoratio-ad 1614

a-b
1
w
57

brak Kantak c - d brak Kantak e~g brak Kantak f nadp'sane rks h-' brak Kantak, s. 406 j k brak Kantak, s. 406
brak Kantak, s. 406 m n'eczytelne rks n~° brak Kantak p - r brak Kantak s - t brak Kantak u~ah brak Kantak
n'eczytelne rks z n'eczytelne rks aa n'eczytelne rks ac-cul brak Kantak, s. 406

Metryka, s. 9v-1ff podaje, że w roku 1601 do klasztoru poznańsk'ego wstąp'ł jak'ś Albert z Krob''. Z kole' Acta
cap'tulorum I, s. 447 wym'en'ają jak'egoś Alberta profesa przen'es'onego w roku 1583 do krakowsk'ego klasztoru
s'w. Trójcy. N'e w'adomo, którego z n'ch można z'dentyf'kowac z osobą odnotowaną w nekrologu.
58
Zob. Acta cap'tulorum I, s. 398 — w roku 1574 kap'tuła prow'ncj' zebrana w klasztorze krakowsk'm przen'osła brata
Joach'ma, kapłana z klasztoru poznańsk'ego, do konwentu w Przemyślu.
59
Metryka, s. 6v-7, możl'we, że do tej osoby odnos' s'ę notatka o wstąp'en'u do dom'n'kanów poznańsk'ch jak'egoś
brata Wawrzyńca z Wągrowca, który zgłos'ł s'ę do klasztoru w w'eku lat 25 w marcu 1595 r.; por. Acta cap'tulorum II,
s. 65 — tam w'adomoSc o sk'erowan'u do Poznan'a w roku 1607 brata Wawrzyńca „ Gass'ncusa " z Krakowa. Znamy też
'nformację o sk'erowan'u na stud'a do Włoch pod kon'ec XVI w. jak'egoś brata Wawrzyńca z Poznan'a — zob. Acta
cap'tulorum I, s. 687; por. R. Sw'ętochowsk', A. Chruszczewsk', op. c't., s. 479 (nr 83), trudno jednak jednoznaczn'e
pow'edz'ec, czy chodz' o tę samą osobę; por. wyżej przyp. 62.
60
Cop'ar'um, s. 361; Metryka, s. 6-7, brat Krzysztof wstąp'ł do zakonu w w'eku 25 lat w czerwcu 1594 r.
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