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O DOMINIKU, JACKU I ICH DZIEDZICTWIE – INACZEJ 
(NA 800-LECIE ZAKONU)*

Tradycja, a za nią historiografia, zwykła patrzeć na dominikanów w świecie i w Pol-
sce jak na wielkie dzieło indywidualne św. Dominika Guzmana (ok. 1172–1221) i św. 
Jacka Odrowąża (ok. 1183–1257). Użyte w tytule słowo „inaczej” zwraca uwagę, że to 
wielkie dzieło zaistniało także wskutek szczególnych, niepowtarzalnych okoliczności.

Okoliczności poprzedzające założenie zakonu dominikańskiego

W zawiłej pod względem politycznym sytuacji, jaka miała miejsce w Europie łaciń-
skiej w związku z rywalizacją cesarstwa z papiestwem i sporem o inwestyturę z jed-
nej strony, a wyprawami krzyżowymi z drugiej, do głosu dochodziły różne prądy re-
ligijne, uważane wówczas za heretyckie. Wśród nich znaczące (a może i dominujące) 
miejsce zajmowali katarzy, zwani też waldensami. Wywodzili się oni z rozwijającego 
się w Persji od III w. manicheizmu, by poprzez późniejszy ruch bogomiłów funkcjo-

* Wśród wielu ważnych rocznic, które przypadają na rok 2017, jest jedna, która uszła uwadze niemal 
większości społeczeństwa, nie tylko zresztą w Polsce, lecz także w innych krajach Europy. Tą rocznicą 
jest 800-lecie założenia Zakonu Kaznodziejskiego, szerzej znanego pod nazwą zakonu dominikanów. 
Przeoczenie to dziwi o tyle, że wkład tego zgromadzenia w kształtowanie się chrześcijańskiej religij-
ności, duchowości i moralności, a w ślad za tym również jakości życia europejskich społeczeństw, po-
czynając od średniowiecza, jest niepodważalny. Wiemy, że czas, kiedy zakon ten powstał, był zarówno 
dla Europy, jak i dla chrześcijaństwa wielce trudny. Jego powstanie wpisywało się zatem w konkretny 
kontekst historyczny. Tylko pozornie inaczej przedstawiały się okoliczności pojawienia się dominika-
nów na ziemiach polskich. Także bowiem i w naszym kraju musieli oni odpowiedzieć na konkretne 
potrzeby Kościoła i społeczeństwa polskiego. Dzieje i działalność dominikanów, tak na niwie religijnej 
(wkład w rozwój doktryny, pracy kaznodziejskiej itp.), jak i społecznej, a nawet narodowej, obfitują 
w niezmiernie bogaty zakres zagadnień, poruszanych zresztą przez pokaźne grono badaczy. Niemniej 
jednak wspomniane przeoczenie rocznicy skłania nas do przypomnienia przynajmniej kilku kwestii 
związanych z okolicznościami powstania tego zakonu, jego przybycia do Polski czy wreszcie specyfiki 
jego położenia w naszym kraju – przyp. red. 
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nujący na Bałkanach, dotrzeć w XI w. do Europy Zachodniej, gdzie coraz śmielej roz-
wijali się już pod nazwą katarów, uzyskując przy tym solidne podstawy materialne. 

Doktryna katarów była emanacją dualistycznej teorii istnienia dobra i zła – ducha 
i materii. Według nich świat duchowy i dobro pochodzi od Boga, materia i zło zaś 
– od zbuntowanego syna bożego, upadłego anioła lub demiurga. Jezus Chrystus był 
najwyższym z aniołów lub najlepszym z ludzi, usynowionym przez Boga. Zbawienie 
dokonuje się nie przez Jego mękę, ale przez Jego naukę – Ewangelię. Ubóstwo, w tym 
głodówka nieraz kończąca się śmiercią, czyniły wyznawcę kataryzmu – czystym – od 
greckiego słowa katharoi. Katarowie, świadomi swojej siły, ale i zagrożeń przeciwne-
go im katolicyzmu, całe regiony Europy pokryli siecią zamków obronnych, szykując 
się do starcia zbrojnego. 

Najważniejsza część ich liturgii była wzorowana na katolickiej Eucharystii, ale tyl-
ko w jej zewnętrznych oznakach – jako błogosławienie, łamanie chleba i dzielenie 
się chlebem. Był to równocześnie znak gotowości dzielenia się chlebem w zwykłej 
codzienności. Inne sakramenty odrzucali. Ważnym aktem modlitwy u katarów było 
wspólne odmawianie Ojcze nasz. 

Kościołem „powszechnym” wśród ludności dużej części Europy stawało się bar-
dziej wyznanie katarów niż Rzymu. Uważano, że problem można rozwiązać tylko  
w starciu zbrojnym. We wstępnej potyczce słownej Rzym został określony przez ka-
tarów mianem „ladacznicy Babilonu”, papież – Antychrystem. Dla Rzymu natomiast 
ruch katarów stanowił groźną herezję, której wyznawców należało nawrócić, a jeżeli 
okazałoby się to niemożliwe – skazać na spalenie, jako niebezpieczne „gniazdo os”. 
Wśród ludzi źle było widziane bogactwo Kościoła w porównaniu z katarami, którzy 
celebrowali i zachowywali ubóstwo. 

Święta wojna (czy też krucjata przeciw katarom) została poprzedzona dyspu-
tą religijną, stoczoną w Tuluzie pomiędzy legatem papieskim Piotrem Castelnau  
a przedstawicielami katarów. Legat co prawda nie zdołał odeprzeć stawianych za-
rzutów dotyczących nadmiernego bogactwa Kościoła, jednak w kwestiach religij-
nych wykazał, że doktryna katarów jest niezgodna z Pismem Świętym. To doprowa-
dziło do jego zamordowania z inicjatywy hrabiego Tuluzy Rajmunda VI, co z kolei 
wywołało chęć odwetu rycerstwa z o wiele uboższej środkowej i północnej Fran-
cji, zazdrośnie spoglądającego na bogate południe. Pragnienie zemsty zbiegło się  
z nawoływaniem do krucjaty przeciw katarom. Zaczęła się ona w 1209 r., trwała zaś 
z przerwami do roku 1226.

Wśród znaczących dowódców, po stronie Kościoła dał się poznać Szymon z Mont-
fort Starszy (1160–1218), francuski możnowładca, który wcześniej prowadził 
czwartą wyprawę krzyżową zakończoną splądrowaniem Konstantynopola (1202–
1204). Po stronie katarów stał Rajmund VI z Tuluzy (1156–1222), dwukrotnie eks-
komunikowany. Jego armia została pokonana przez armię Szymona w bitwie pod 
Muret w 1213 r.1

1 Zob. Paweł Łepkowski, Krwawy kat katarów Innocenty III, „Rzecz o Historii” [dodatek do czasopisma 
„Rzeczpospolita”], nr 1 z 10 VI 2016, s. 4–5.
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Wojny papieża z katarami – jak ma to miejsce w przypadku wojen – niosły ze sobą 
zbrodnie, rabunek i cierpienie. Ogień nienawiści walczących stron wzniecało przeko-
nanie, że walczą w imieniu Boga. Wspomniany Szymon Starszy w ferworze walki wy-
łupił oczy i obciął nos heretykowi. Zmuszony do oceny tego faktu bp Fulko, nauczyciel 
Dominika, z aprobatą odpowiedział, że każda wspólnota musi mieć psy, by atakowały 
wilki, jakimi są heretycy – katarowie2. Zagłada zwartych szeregów katarów nastąpiła, 
gdy do Langwedocji wkroczyły wojska króla Francji Ludwika VIII Lwa. Miasta here-
tyckie poddały się. W 1226 r. wkroczyli do nich zwycięzcy aby przeciwników w wie-
rze nawrócić, a opornych wytępić. 

Papież Innocenty III, doskonały duszpasterz i strateg, oraz jego otoczenie wiedzieli, 
że działania militarne mogą zniszczyć zbrojnych katarów, ale nie rzesze ich zwolenni-
ków. Proste heretyckie przekonania ocierające się o Ewangelię mogą zostać przemie-
nione tylko przez Prawdziwą Ewangelię. Stawało się jasne, że katarów kultywujących 
ubóstwo nie da się nawracać z wysokości konia i w bogatym stroju opata czy biskupa. 
Nie można było lekceważyć zarzutu katarów dotyczącego bogactwa Kościoła, jego 
wspaniałych, potężnych katedr wznoszonych rękami gnieżdżących się po norach pra-
cujących pół niewolniczo robotników. Heretycy pytali, czy istnienie przepysznych bu-
dowli jest potrzebne Bogu, czy raczej podkreśla pychę i potęgę fundatorów. 

Dominik i jego strategia postępowania wobec herezji katarów

Związany z kurią papieską Dominik Guzman (ok. 1172–1221) znał dobrze Europę – 
jako misjonarz, a także dyplomata, przemierzył ją wzdłuż i wszerz. Zakorzeniona 
w wielu miejscach i rozbudowana herezja katarów niejednokrotnie bywała przed-
miotem prowadzonych przez niego polemik. Świadomość zagrożenia ze strony he-
retyków dyktowała obronny charakter konstytucji zakonu, który zamierzał powołać, 
nazwanego przez niego Zakonem Braci Kaznodziejów. Podstawą tego założenia było 
uznanie, że bracia dominikanie prace misyjne wśród katarów mają zacząć od grun-
townego studiowania Pisma Świętego i teologii3. Dopiero na tym poziomie można 
zmierzyć się z heretykami szafującymi oderwanymi zdaniami z Pisma Świętego, ale 
jednak bardziej wprawionymi w filozofii niż niejeden prawdziwy chrześcijanin. 

Idąc do ubogich katarów, brat dominikanin nie mógł posiadać żadnych dóbr 
materialnych. Miał iść na misję per pedes Apostolorum – o proszonym chlebie. Ni-
gdy bogatszy od swych ideologicznych przeciwników. Kościoły dominikańskie – jako 
główne zaplecze misjonarza – miały być skromne, niekosztowne w obsłudze, o pro-
stej architekturze i bez wież, które zwykle stanowią ozdobę obiektów sakralnych, ale 

2 Zob. Christine Caldwell Ames, Inkwizycja i Bracia św. Dominika. Słuszne prześladowanie, Poznań 2013, 
s. 67.

3 Na temat ogólnych uwarunkowań powstawania zakonów nowego typu (żebraczych, mendykanckich) 
zob. Jerzy Kłoczowski, Zakony na ziemiach polskich w wiekach średnich, [w:] Kościół w Polsce, t. 1, 
Średniowiecze, Kraków 1966 (Studia nad historią Kościoła Katolickiego w Polsce, red. J. Kłoczowski), 
s. 460–461.



192 MAURYCY LUCJAN NIEDZIELA OP

podnoszą koszty budowy4. Zarazem klasztor dominikański mógł funkcjonować, jeżeli 
na stanie osobowym posiadał doktora zdolnego do prowadzania szkoły teologicznej 
na użytek braci, która powinna być otwarta także dla osób postronnych. 

Tak pomyślane ramy zakonu 22 XII 1216 r. zostały zatwierdzone przez papieża 
Honoriusza III. Realny początek zakonu to rok 1217, kiedy to święty zakonodawca 
Dominik rozesłał swych 17 braci do Paryża, Rzymu, Bolonii i Madrytu po wiedzę, 
jak też celem pozyskania kolejnych kandydatów na braci do powstającego zakonu. 
Cztery lata później (1221) duchowni zebrani na swej drugiej kapitule reprezen-
towali już około 30 klasztorów, z których utworzono pięć prowincji: hiszpańską, 
tuluską, francuską, lombardzką i rzymską. Bracia kaznodzieje byli wysyłani małymi 
grupami do ważniejszych ośrodków z prawem głoszenia kazań, co do tej pory było 
zastrzeżone dla biskupów. Wraz z dominikanami Europa otrzymywała zastrzyk 
prawdziwej Ewangelii. 

Dominikanie a katarzy

Katarowie – podobnie jak dominikanie – mieli doskonałych kaznodziejów i lotną 
doktrynę, łatwiejszą do przyjęcia od katolickiej. Byli także oczytani w Ewangelii.  
Ich ramię zbrojne zostało zniszczone w czasie zmagań militarnych, jednak trwają-
ca od półwiecza zasiedziałość w mentalności i zwyczajach społecznych, w uposaże-
niach i majątkach, często zakamuflowana, trwała nadal i groziła dalszym funkcjo-
nowaniem katarów jako groźnej konkurencji Kościoła katolickiego. Stąd uznano za 
konieczne przystąpienie do siłowego wystąpienia przeciw katarom, co następująco 
opisał bł. Rajmund z Kapui (ok. 1330–1399), 23. następca św. Dominika w funkcji 
generała zakonu:

Wyznawcy kataryzmu działając niepostrzeżenie, weszli dzięki swoim umiejętnościom  
i sprytowi najpierw do zarządu wielu majątków kościelnych, a z czasem stali się ich wła-
ścicielami. Doszło do tego, że Kościół nie miał środków na utrzymanie i prowadzenie 
swojej działalności. Zanosiło się na gwałtowne spory czy siłowe odzyskiwanie majątków. 
W tym celu Dominik powołał Świętą Milicję. Jej członkowie składali przysięgę, że siebie 
i wszystko co mają, poświęcą sprawie restytucji. Żony składały przysięgę, że nie będą 
przeszkodą, ale pomocą dla mężów w zbożnym dziele, a za to obydwoje będą mieli gwa-
rantowane życie wieczne. Wyróżniali się ubraniem w kolorach czarnym i białym, zamiast 
godzin kanonicznych odmawiali określoną liczbę Ojcze nasz i Zdrowaś. Ich ozdobą było 
dochowanie wierności złożonym ślubom5.

4 W kościele św. Jacka w Warszawie, aby mógł wyrażać dostojeństwo stolicy i wielkość epoki domini-
kanów, a jednocześnie zachować polecenie konstytucji o prostocie architektonicznej bez ozdób, wieży 
nie włączono w korpus kościoła – stoi obok. 

5 Zob. Rajmund z Kapui, Żywot Świętej Katarzyny ze Sieny, tł. Kalikst Suszyło, Poznań 2010, s. 99–101.
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W 1252 r. katarzy dali dowód swej ogromnej zajadłości, inicjując spisek, w wyniku 
którego męczeńską śmierć poniósł św. Piotr z Werony – dominikanin nawracają-
cy heretyków i inkwizytor. W tym samym roku dowód ogromnej skuteczności dała 
Święta Milicja, odnosząc pełny sukces w restytuowaniu majątków. Wtedy też zrezy-
gnowano z nazwy kojarzonej z wojskiem, a dotychczasowe dzieło otrzymało nazwę 
Bractwa od Pokuty św. Dominika. O rozmiarach zbrojnej akcji i jej zaciętości świad-
czy duża liczba wdów, które w różnych częściach Italii zakładały i rozwijały kobiece 
stowarzyszenia. Regułę dla nich, po św. Dominiku, odnowił generał zakonu w latach 
1285–1291 Munio de Zamora (1237–1300). Bulle papieskie umacniały ich pozycje. 
Wdowy cały czas cieszyły się opieką duszpasterską Braci Kaznodziejów6. Nie jest wy-
kluczone, że początek i rozwój inkwizycji należy łączyć z potrzebami i działalnością 
założonej przez św. Dominika Świętej Milicji. Sto lat po jej utworzeniu, a potem prze-
kształceniu w Bractwo od Pokuty św. Dominika, w jego gronie w 1363 r. znalazła się 
św. Katarzyna ze Sieny (1347–1380), sztandarowa postać zakonu dominikańskiego. 

Już po zakończeniu obrad wspomnianej drugiej kapituły w 1221 r., poza pięcioma 
ustanowionymi wcześniej prowincjami – może w przeczuciu zbliżającej się śmierci, 
może pod presją „wołania” Kościoła o Braci Kaznodziejów potrzebnych w duszpa-
sterstwie – Dominik wykonał nietypowy dla siebie i konstytucji ruch. Niejako na wła-
sną rękę ustanowił jeszcze trzy prowincje: angielską, niemiecką i węgierską7. Z tych 
krajów licznie studiująca młodzież w Paryżu, Rzymie, Bolonii i Madrycie pozwalała 
Dominikowi proroczo widzieć biały habit już na nowych obszarach – daleko za Al-
pami. Przełożonym prowincji węgierskiej został mianowany dotychczasowy przeor 
klasztoru św. Mikołaja w Bolonii Paweł, nazwany Węgrem. Jego rządom podlegały 
kraje od Kroacji do Skandynawii, z bezkresną wizją Północy i Wschodu. 

Pierwsi dominikanie na piastowskiej ziemi

Do prowincji węgierskiej została włączona grupa dominikanów zwana słowiańską, 
ze skromną jeszcze obecnością ośmiu braci pochodzących z Polski i Czech, wysłana 
pod kierownictwem Jacka i Czesława. Grupa słowiańska musiała wyruszyć z Bolonii 
w drogę wkrótce po Zielonych Świętach, które w 1221 r. wypadały 30 maja. W Krako-
wie pojawiła się po pięciu miesiącach, tj. na Wszystkich Świętych8. Długi czas podróży 
z Bolonii do Krakowa, który zwykle wynosił ok. półtora miesiąca w przypadku pie-
szej wędrówki, tłumaczy się zainteresowaniem wielu miejscowości nowymi zakonni-
kami i ich żarliwością w głoszeniu Ewangelii9. 

W Krakowie, jak wszędzie, należało się rozejrzeć za warsztatem pracy, czyli za ko-
ściołem, i za zapleczem egzystencji – klasztorem i to, jak nakazywały konstytucje,  

6 Tamże, s. 101.
7 J. Kłoczowski, Zakony na ziemiach polskich..., s. 464–465.
8 Paweł Kielar, Początki zakonu dominikańskiego w Polsce, „Nasza Przeszłość”, 39, 1973, s. 32 i nn.
9 Zob. Jacek Woroniecki, Błogosławiony Czesław dominikanin 1175–1242, Opole 1947, s. 23–24.
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z możliwością prowadzenia szkoły teologicznej. Źródła podają, że 20 III 1223 r. za-
łożono pierwszy konwent na ziemiach polskich – w Krakowie. Niedługo później po-
wstały kolejne: we Wrocławiu dla diecezji śląskiej, w Pradze dla diecezji czeskiej, 
w Gdańsku dla Pomorza Wschodniego i diecezji kujawskiej, w Kamieniu Pomorskim 
dla diecezji zachodniopomorskiej, w Płocku dla diecezji mazowieckiej oraz drugi kon-
went dla największej w Polsce diecezji krakowskiej – w Sandomierzu. W sumie pod 
kierownictwem Jacka w latach 1221–1228 powstało osiem klasztorów gromadzących 
ponad 40 zakonników. To tak, jakby Jacek z siatką działalności ewangelizacyjnej szedł 
śladem Bolesława Chrobrego skupiającego ziemie piastowskie w jedno państwo10.  
W ślad za tym jeszcze w XIII w., powstawały klasztory dominikańskie w kolejnych 
ośrodkach, m.in. w Legnicy, Lewinie koło Brzegu, Świdnicy11, Opolu, Raciborzu, 
Oświęcimiu i Cieszynie12. Także przy nich działały szkoły dominikańskie.

Samo osiedlenie się jako stan uzyskania stabilizacji był zwykle finałem jakiejś my-
śli w starszych zakonach. Klasztor dominikanów stawał się domem dla braci tylko 
w czasie ich formacji duchowej i intelektualnej. Codziennością zakonników była mi-
sja ewangelizacyjna wśród Ludu Bożego. Zadanie to było na ziemiach polskich tym 
bardziej aktualne, że chrześcijaństwo znajdowało się tutaj dopiero w fazie wzrostu  
i dlatego konieczne było dotarcie z Ewangelią do jak najszerszej grupy ludzi13.

Dominikanie na Wschodzie

Przemiany społeczne przełomu wieków XII i XIII w Europie Zachodniej i rodzący się 
w niej zakon dominikanów stanowiły tylko cząstkę obrazu zmagającego się o swój 
byt chrześcijaństwa. Czwarta wyprawa krzyżowa (1202–1204), kiedy to chrześci-
jańskie rycerstwo łacinników splądrowało stolicę grekokatolików Konstantynopol, 
przypomniała wszystkim, że od wzajemnego wyklęcia w 1054 r. istnieją w dalszym 
ciągu wrogie sobie światy – wyznania religii Wschodu i Zachodu. 

Jacek, pospiesznie wysłany z Włoch na północny wschód, miał wykonać ze swym 
zakonem szczególne zadanie, które było cząstką planu papieża Innocentego III, dążą-
cego do objęcia wpływem Rusi lub jej nawrócenia na obrządek Kościoła Zachodniego. 
Na przykład Roman Mścisławowicz (zm. 1205), książę wołyński i halicki, otrzymał 
propozycję korony królewskiej za przejście na katolicyzm14. 

W roku 1228 Jacek z grupą współbraci przekroczył granice Rusi. Przed nim roz-
ciągał się kraj od Sanu i Wieprza po Wołgę i od stepów czarnomorskich po jezio-

10 P. Kielar, Święty Jacek – apostoł Boży ludów słowiańskich, [w:] Dominikanie. Szkice z dziejów zakonu, 
red. Marcin Andrzej Babraj, Poznań 1986, s. 333.

11 J. Kłoczowski, Zakony na ziemiach polskich..., s. 467
12 I. Panic, współpr. Bogusław Czechowicz, Śląsk Cieszyński w średniowieczu do 1528 roku, Cieszyn 2010 

(Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, t. 2, red. I. Panic), s. 436 i nn.
13 P. Kielar, Początki zakonu dominikańskiego w Polsce..., passim.
14 Władysław Andrzej Serczyk, Historia Ukrainy, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 45.
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ro Ładogę15. Władający w latach 978–1015 książę Włodzimierz, prawnuk Ruryka 
z późniejszym przydomkiem Wielki i Święty, szukając możliwości umocnienia swej 
pozycji, przyjął dla siebie i dla swego państwa chrzest w 989 r. w obrządku wschod-
nim. Nie zapobiegł jednak następującemu po nim coraz większemu rozbiciu dzielni-
cowemu w kraju. 

W momencie przybycia Jacka Kijowem jako stolicą księstwa władał od 1223 r. 
Włodzimierz IV Dymitr Rurykowicz. Zakonnikom przybyłym z Zachodu pozwolił 
zatrzymać się przy kościółku Najświętszej Maryi Panny. O ich działalności nic kon-
kretnego nie wiadomo. Późniejsze opowieści o walce z pogaństwem czy burzeniu 
bałwanów nie mają uzasadnienia, gdyż w XIII w. bałwochwalstwa w okolicach Kijo-
wa już nie było16. 

Praca dominikanów mogła mieć charakter typowo duszpasterski. Kijów słynął 
z zadomowionej tam kolonii kupieckiej wyznania rzymskokatolickiego – głównie 
pochodzenia niemieckiego. Była tam również niemała grupa gości z ziem polskich 
pozostających na usługach licznych książąt ruskich. Środowiska te potrzebowały 
opieki duchowej, stanowiąc równocześnie oparcie dla dominikanów stawiających 
pierwsze kroki w rozległym kraju. Rozwijająca się współpraca zapewne przynosiłaby 
dobre i trwałe owoce w ustabilizowanym politycznie kraju, ale tak się nie stało. Do 
usadowienia się  w Kijowie dążył Michał (ok. 1185–1246), ks. czernihowski, utrzy-
mujący dobre stosunki z łacinnikami kijowskimi. Obawiając się tego układu, w oba-
wie przed zbliżającą się wojną z Michałem, włodarz Kijowa nakazał dominikanom 
w 1233 r. opuścić miasto17.

Autorowi niniejszego tekstu po 65 latach brzmią w uszach słowa brata Bernarda 
Gerberta OP, oprowadzającego kandydatów do zakonu po bazylice lubelskiej. Było tak – 
opowiadał:

Na wieść o Tatarach otaczających Kijów Jacek wyjął z tabernakulum Najświętszy Sakra-
ment i w pośpiechu skierował się do wyjścia z Kościoła, żeby schronić się na wschodni 
brzeg Dniepru. Zatrzymało go kobiece wołanie: Jacku, zabierasz Syna Bożego, a Jego Mat-
kę zostawiasz? Wzruszony Jacek zostawił sakwę podróżną. Z monstrancją w jednej ręce, 
drugą do serca przytulił Figurę Matki Bożej i przybył z nią do Polski.

Piękna opowieść nie przejmuje się chronologią, topografią ani nawet prawem zakon-
nym. Według legendy Jacek w 1233 r. uciekałby z prawego brzegu Dniepru w Kijowie 
siedem lat przed nadejściem nawały tatarskiej, co się zdarzyło dopiero w grudniu 
1240 r., i to uciekałby na wschód, skąd właśnie ta nawałnica nadciągała. Uciekając  
z figurą, postąpiłby bezprawnie, zakonnie nie do przyjęcia – Zakon Kaznodziejski 
dwukrotnie przez kapituły generalne w 1239 r. i 1240 r. zakazał ustawiania rzeźb  

15 P. Kielar, Początki zakonu dominikańskiego w Polsce..., s. 61–67.
16 Zob. późniejsze, fałszywe, nieistniejące walki dominikanów z szatanem na Ukrainie, przedstawione w 

serii obrazów w kościele św. Jacka w Warszawie.
17 J. Woroniecki, Święty Jacek Odrowąż i sprowadzenie Zakonu Kaznodziejskiego do Polski, Kraków – Ka-

towice 2007, s. 102
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w kościołach18. Ucieczka z Kijowa przez rzekę na wschód jest jednak do pomyślenia, 
gdyż tam znajdował się Czernichów – stolica Michała Czernichowskiego19. 

Legendarna figura Matki Bożej wynoszona przez Jacka z płonącego kościoła w Ki-
jowie, nabierając kształtów rzeczywistości, została pomnożona trzy razy i doniesio-
na przez św. Jacka do Lwowa, Przemyśla i Krakowa. W Krakowie i Przemyślu moż-
na ją oglądać do dnia dzisiejszego. Pozostaje niezatartym świadectwem maryjności 
zakonu dominikańskiego, który swój charakter przeszczepił narodowi polskiemu.  
W latach 1650–1700 w Rzeczpospolitej Najświętsza Maryja Panna jako patronka 
królowała w 145 sanktuariach, na drugim miejscu znalazł się Pan Jezus z 14 sank-
tuariami, tymczasem Bóg Ojciec i Duch Święty nie mieli swoich sanktuariów. Wszy-
scy święci i błogosławieni Kościoła katolickiego odbierali chwałę w 25 sanktuariach, 
inne wyznania miały w sumie 33 miejsc świętych20. Zastanawiając się nad takimi pro-
porcjami, miałby tu wiele do powiedzenia socjolog i psycholog religii.

Zajrzyjmy na moment do bazyliki św. Sabiny na Awentynie w Rzymie. Budowla 
pamięta czasy rzymskie. W XIII w. papież przekazał ją dominikanom. Ma ona tylko 
dwie kaplice – św. Jacka Odrowąża i św. Katarzyny ze Sieny21. Że Katarzyny to zrozu-
miałe – była w Rzymie „na swoim”. Co jednak robi tu Jacek, Słowianin, „przybłęda” 

18 J. Woroniecki, Święty Jacek Odrowąż..., s. 103.
19 P. Kielar, Początki zakonu dominikańskiego w Polsce..., s. 64–66.
20 Wyliczenie M. Tomczyk w: Miejsca święte Rzeczypospolitej. Leksykon, red. Antoni Jackowski, Kraków 

1999. 
21 Zob. Maurycy Lucjan Niedziela, Próba biografii Jacka Woronieckiego OP i jego Wyznania, Lublin 2011, 

s. 36–37.

Rys. Ł. Bochman



O DOMINIKU, JACKU I ICH DZIEDZICTWIE 197

z północnego wschodu? Kaplica św. 
Jacka w Rzymie upamiętnia przez 
swego patrona zadanie przeciw-
stawienia się fizycznemu i ideolo-
gicznemu naporowi „Azji”, w tym 
potrzebę zamiany złowieszczych 
sił na łaskę przyjęcia prawdziwej, 
zbawczej Ewangelii. Św. Jacek przed 
wiekami został namaszczony na mi-
sjonarza tego kierunku. Znamię św. 
Jacka jest dziedzictwem jego współ-
braci i ich zadaniem na wieki.

Dzieło Jacka na Wschodzie nie 
było jedynym udziałem polskich do-
minikanów w wielkich wydarzeniach 
międzynarodowych, które angażo-
wały także Kościół. Prowadzona w la-
tach 1227–1229 ekspedycja, przez 
niektórych nazywana szóstą wypra-
wą krzyżową, zorganizowana przez 
cesarza Fryderyka II Hohenstaufa 
(1194–1250), zakończyła się trak-
tatem, oddającym katolikom Jerozo-
limę i swobodny dostęp do innych 
miejsc świętych. Sprawą pierwszej 
wagi dla krzyżowców było sprowa-
dzenie kolonistów i zabezpieczenie 
im opieki duszpasterskiej. Fryderyk 
II Hohenstauf zwrócił się o pomoc w tej sprawie do generała zakonu dominikanów od 
roku 1222, Jordana Sasa (ok. 1185–1237), z pochodzenia Niemca, doskonale znającego 
cesarza22. W tych okolicznościach Jordan w 1228 r. zwołał do Paryża Capitulum genera-
liśśimum, czyli kapitułę nadzwyczajną, w trakcie której decyzje zapadają jednorazowo 
i nie potrzebują potwierdzenia dwóch następnych, zwykłych kapituł. W jej trakcie po-
wołano cztery nowe prowincje – Grecji i Ziemi Świętej (których powstanie było wyni-
kiem prośby cesarza o duszpasterzy dla Palestyny i Jerozolimy23), a także Polski i Da-
nii24. Podobnie jak Dominik w 1221 r., jego następca, wspomniany Jordan Sas, nalegał,  
by prowincjał systematycznie wizytował nowe prowincje, a utrwalające ten fakt relacje 

22 Jordan zarzucał cesarzowi niewystarczającą uległość wobec papieża, ale samo wspominanie o zdobyw-
cy Jerozolimy mówi wiele o zainteresowaniach generała zakonu. Zob. Jordan z Saksonii, Najdroższej 
Dianie... Listy do błogosławionej Diany Andalò. Apoftegmaty, tł. i oprac. Paweł Krupa, Poznań 1998, s. 161. 

23 Jordan z Saksonii, Najdroższej Dianie..., s. 174.
24 Zob. J. Woroniecki, Św. Jacek..., s. 88–89.

Bł. Jordan Sas, twórca w 1228 r. Polskiej Prowincji 
Dominikanów – wprowadził miłą sercu zników 

procesję ze śpiewem antyfony Salve Regina
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świadczą o ważności przedsięwzięcia25. Polska prowincja, powołana podczas tej samej 
kapituły co prowincja Ziemi Świętej, wchodziła bezpośrednio w atmosferę i zadania 
potrzeb rozwijającego się frontu Kościoła katolickiego przeciw poganom znad Morza 
Bałtyckiego. Tu także, jak na Bliskim Wschodzie, przewodniczyli Niemcy. 

W roku 1230 przybyło nad Wisłę siedmiu braci Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi 
Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie nazywanych Krzyżakami. Pod ich przewo-
dem cztery lata później (1234) nastąpiła wyprawa krzyżowa przeciw Prusom, w której 
brali udział książęta polscy i pomorscy. Udało się podbić znaczne tereny Pomezanii –  
w przybliżeniu od Osy, Wisły, i Nogatu, do okolic Elbląga i Ostródy26. W charakterze 
duszpasterzy za krzyżowcami szli Bracia Kaznodzieje. 3 VII 1234 r. odbyła się kano-
nizacja św. Dominika. W tym samym roku i z tej samej okazji otrzymali oni placówkę 
w Płocku. Pojawiła się też szansa na drugą fundację. Również w 1234 r., dwa lata po 
spaleniu przez Prusów, krzyżacy odbudowali Chełmno. Wtedy też przeznaczono w tym 
mieście plac pod klasztor dominikanów. Obie fundacje nad Wisłą miały charakter dusz-
pasterskiej twierdzy wypadowej przeciw Prusom27. W tym czasie prowincjałem był 
Czesław (późniejszy błogosławiony). Cztery lata później doszła jeszcze placówka w El-
blągu. Misja dominikanów w Prusach wydaje się „oczkiem w głowie” papieża Grzegorza 
IX. Wrażenie robi list głowy Kościoła do Jordana Sasa, w którym domagał się wysyłania 
Braci Kaznodziejów na misję do Prus. Z kolei trzy bulle szczegółowo wyznaczały domi-
nikanom zakres współpracy z Krzyżakami przy budowie infrastruktury ich państwa28.

Rozwój zakonu w centralnej Polsce

Prowincja polska w drugiej połowie XIII w. posiadała 53 konwenty, w związku z czym 
– zgodnie z wymogiem konstytucji – prowadziła 53 publiczne szkoły teologiczne, któ-
re kształciły własnych i diecezjalnych siewców Ewangelii29. Podkreślić trzeba fakt,  
że dominikanie polscy przekroczyli Odrę i – na terenach, gdzie wcześniej jako misjo-
narz pracował Czesław30 – założyli klasztor w Pozdawilku (Posewalku).

Zakonnicy w białych habitach dzięki lepszemu wykształceniu i rygorom swego re-
ligijnego życia byli na ziemiach polskich duchowieństwem innego rodzaju. Zastany 
przez nich teren religijno-moralny opisują akta synodalne i listy papieskie: Ciemno-
ta religijna świeckich, rozwiązłość życia niższego duchowieństwa, obojętność wyższej 
hierarchii. Klasztory starych zakonów zamieszkałe przeważnie przez cudzoziemców 

25 Całokształt działalności organizacyjnej polskich Dominikanów przedstawił P. Kielar, Początki zakonu 
dominikańskiego w Polsce..., passim.

26 Zob. Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo, red. Marian Biskup, Roman 
Czaja, Warszawa 2009, s. 64–65. 

27 J. Woroniecki, Błogosławiony Czesław dominikanin..., s. 40–42.
28 P. Kielar, Początki zakonu dominikańskiego w Polsce..., s. 63–64.
29 Zob. P. Kielar, Święty Jacek – apostoł Boży..., s. 335.
30 M.L. Niedziela, Wokół wizerunku i działalności bł. Czesława, [w:] O historii Wrocławia i Śląska inaczej, 

t. 1, red. Marek Derwich, Wrocław 2012, s. 9–17.
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żyły własnym, zamkniętym życiem. Nie miały wielkiego wpływu na społeczeństwo 
i – z wyjątkiem cystersów – nie przejawiały czynnego ducha apostolskiego31. Domini-
kanie przez ewangeliczne życie i wykształcenie byli ważną ostoją papieskich reform 
Kościoła prowadzonych od XIII w. 

Dominikanie, idąc z zachodu na wschód, nieśli ze sobą świeżość ducha swego zało-
życiela – wymagającego ascezy życia, umiłowania książki oraz zachowania ślubowa-
nego ubóstwa, które zakazywało posiadania wszelkich zabezpieczeń majątkowych 
także w postaci posiadłości ziemskich. Tymczasem przekraczając Odrę czy Wisłę, 
napotykali inny świat niż ten, w którym żył św. Dominik i powołał ich do swego za-
konu. Przede wszystkim nie było większych miast, których ludność zabezpieczałaby 
z datków zbieranych przez kwestarzy utrzymanie Braci Kaznodziejów. Trzeba było 
znaleźć inny sposób egzystowania. Znaleziono go szybko i w niemałej obfitości. 

Od XIV w. dominikanów witało potężne państwo Jagiellonów (1386–1572), wła-
dające bogatymi, chrześcijańskimi ziemiami polsko–litewsko–ruskimi, tworzącymi 
Rzeczpospolitą wielu narodów. Rozwijający się ustrój monarchiczny zezwalał i upra-
womocniał fakt, że 10% szlachty władało pozostałą częścią społeczeństwa: 60–70% 
włościan, 10% Żydów, 2–3% mieszczan. Żydzi, lepiej przygotowani do życia, byli ra-
czej wspólnikami w interesach gospodarczych ze szlachtą. Mieszczanie, zwykle obce-
go pochodzenia, podejmowali pierwsze kroki w odgrywaniu jakiejś roli w państwie. 
Pełne władztwo szlachty rozciągało się nad włościaństwem. Suche wskaźniki pro-
centowe oblókł w życie Gerwazy – reprezentant szlachty w naszej epopei narodowej: 

Wszak wolność nie jest chłopska rzecz, ale szlachecka!
Prawda, że się wywodzim wszyscy od Adama,
Alem słyszał, że chłopi pochodzą od Chama,
Żydowie od Jafeta, my szlachta od Sema,
A więc panujem jako starsi nad obiema32

Gdyby Gerwazy zajrzał do Pisma Świętego, znalazłby jeszcze dosadniejsze argumenty 
na poparcie swojej tezy: Cham za odkrycie nagości swego ojca „Niech będzie prze-
klęty! [...] Niech będzie najniższym sługą swych braci!”33 – w naszym wypadku sługą 
szlachcica, a także Żyda. 

O stosunku między szlachtą a włościanami sporo powiedział król Jan Kazimierz 
we Lwowie, klęcząc przed obrazem Matki Bożej obwołanej przez niego Królową Pol-
ski, przyrzekając poprawę sytuacji włościan. 

Szlachta, mając władzę polityczną i uposażenie przede wszystkim z pracy chło-
pa pańszczyźnianego, nie zapominała o swoich potrzebach duchowych wyrażających 
się w fundowaniu, nieraz bogato uposażonych, kościołów parafialnych i klasztornych.  
W tym zbożnym dziele wspomagała ich także zwyczajowa wówczas wśród ludności 
wrażliwość na przejawy zjawisk uchodzących za nadprzyrodzone, szczególnie o charak-

31 Zob. P. Kielar, Święty Jacek – apostoł Boży..., s. 337.
32 Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, księga 12, w. 539–543.
33 Rdz 9, 18–28. 
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terze maryjnym. Wspieranie materialnego rozwoju struktur Kościoła zwiększało prestiż 
szlachcica i wpisywało się w dumną postawę wobec świata charakteryzującą tę warstwę 
społeczną, a wyrażającą się m.in. w zawołaniu: Polonia antimurale christianitatis. 

Polska Prowincja Dominikanów w czasach dominacji demokracji szlacheckiej

Średniowieczny rozkwit Polskiej Prowincji Dominikanów łączył się z jej wielonarodo-
wościowym składem personalnym. Na pozostającym poza jej granicami Śląsku popu-
larność zyskiwały tendencje separatystyczne dominikanów pochodzenia czeskiego  
i niemieckiego, działających w tej dzielnicy. Po bitwie grunwaldzkiej podobne procesy 
rozpoczęły się w klasztorach pruskich i Pomorza Zachodniego. Na tych też ziemiach 
nastąpiła zmiana w położeniu dominikanów po wystąpieniu Marcina Lutra (1483–
1546), gdyż tamtejsza ludność w zdecydowanie większym stopniu opowiedziała się 
za nowym wyznaniem niż mieszkańcy Rzeczpospolitej34. Pozostałe po niespokojnych 
czasach reformacji strzępy akt urzędowych często odnotowują odstępstwa od wy-
znania rzymskokatolickiego i porzucanie klasztorów, w tym też przez dominikanów. 
Zakonnicy ze wspominanego już konwentu w Cieszynie zostali wygnani z miasta35. 
Podobnie też w było Prusach, gdzie król Zygmunt Stary (1467–1548) był zmuszony 
zbrojnie bronić dominikanów gdańskich przed gniewem luteran36.

Kontrreformacja na założeniach soboru trydenckiego (1545–1563) wzywają-
cego do modlitwy i kontemplacji, zbiegła się z organizowaniem zakonu jezuitów 
– zafascynowanych nowoczesnym szkolnictwem i kaznodziejstwem w oprawie 
architektury bogatego baroku. Nowy styl duszpasterzowania wniósł ożywienie 
wiary wśród mieszkańców ziem polskich. Szlachta chętniej przeznaczała swych 
synów do stanu duchownego. Na tej fali zaludniły się także klasztory Polskiej 
Prowincji Dominikanów, która w dalszym ciągu sięgała od Odry na zachodzie do 
Dniepru na wschodzie i od Prutu na południu do dopływów Niemna na północy37. 
Wielkość i chwała dominikanów polskich miała związek z kanonizacją w 1594 r. 
Jacka Odrowąża i naśladującą ją sto lat później beatyfikacją Czesława. Rozległe 
terytorium prowincji utrudniało komunikację, potrzebną w sytuacji podejmowa-
nych studiów czy wizytacji kanonicznych. Nie pomógł sprzeciw Polaków z ziem 
piastowskich ani długo toczone procesy przed generałem zakonu w obronie do-

34 J. Kłoczowski, Wielki Zakon XVII-wiecznej Rzeczypospolitej u progu swojego rozwoju, „Nasza 
Przeszłość”, 39, 1973, s. 103 i nn.

35 Wacław Gojniczek, Sprawy wyznaniowe, [w:] Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współcze-
snych, t. 2, red. I. Panic, Cieszyn 2010, s. 99 i nn.; I. Panic, Śląsk Cieszyński w początkach czasów 
nowożytnych (1528–1653), Cieszyn 2011 (Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współ-
czesnych, t. 2, red. I. Panic), s. 263 i nn. 

36 Zob. Petricoviae 1524, [w:] Acta capitulorum prowinciae poloniae ordinis praedicatorum, vol. 1, 
(1225–1600), wyd. Roman Fabian Madura, Roma 1972, s. 265–266.

37 J. Kłoczowski, Zakony męskie w Polsce w XVI–XVIII wieku, [w:] Kościół w Polsce, t. 2, Wiek XVI–
XVIII, Kraków 1969 („Studia nad historią Kościoła katolickiego w Polsce”, red. J. Kłoczowski),  
s. 534 i nn.



O DOMINIKU, JACKU I ICH DZIEDZICTWIE 201

tychczasowej integralności. Z czasem Polska Prowincja Dominikanów została po-
dzielona na trzy mniejsze jednostki – ze wschodnich terenów Rzeczypospolitej 
wydzielono prowincję ruską oraz litewską38.

Prowincja ruska swój samodzielny byt zaczęła w 1612 r. pod wezwaniem św. Jacka 
Odrowąża. Miała prowincjałat we Lwowie. W pierwszej fazie liczyła 19 klasztorów 
wydzielonych z dawnej prowincji polskiej. Szybko „rozrosła się” do 65 klasztorów 
męskich i jednego żeńskiego. W tej liczbie było 41 konwentów liczących po 12 za-
konników i 24 domy zakonne po około trzech zakonników, w sumie więc na terenie 
prowincji służyło wówczas około 564 dominikanów39. Mimo przeróżnych zawirowań 
(takich jak ataki plemion ze wschodu i muzułmanów z południa) czy bratobójczych 
walk przetaczających się przez Ukrainę, zadomowieni tam dominikanie przyczy-

nili się do wzrostu Kościoła katolickiego, przeżyli przygodę własnego uświęcenia i 
wskazali drogę świętości innym. Zasłynął wówczas ojciec Fabian Maliszowski (1583–
1644), zmarły w opinii świętości i pochowany w Stołpcach40. 

Na Litwie dominikanie rozpoczęli działalność w 1317 r., a po chrzcie Władysława 
Jagiełły w 1386 r. jako misjonarze odegrali ważną rolę w chrystianizacji kraju. Oficjal-
nie jako prowincja litewska pod wezwaniem św. Anioła Stróża zaczęli funkcjonować 
w 1647 r. 150 lat później, w apogeum swojego rozwoju, prowincja litewska liczyła 

38 J. Kłoczowski, Wielki Zakon..., s. 116 i nn.
39 Zob. Wykaz klasztorów dominikańskich prowincyi ruskiej zebrał Wołyniak, cz. 2, Kraków 1923, s. 1, 

40, 399, J. Kłoczowski, Wielki Zakon..., s. 117.
40 Zob. J. Woroniecki, O. Fabjan Maliszowski z Przemyśla dominikanin zmarł ze sławą świętości w Stołp-

cach (1583–1644), Lwów 1936.

Dominikanie Różany Stok, przeł. XVIII/XIX wieku. Potęga sacrum i miseria profanum
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42 konwenty i drugie tyle domów zakonnych. Mieszkało w nich 425 kapłanów, 109 
kleryków i 145 braci kooperatorów, razem 679 braci dominikanów. Wśród podstawo-
wych zajęć zewnętrznych wymienia się: prowadzenie parafii, nauczanie w szkołach 
świeckich i własnych czy prowadzenie misji zespołowo – po dwóch lub trzech Braci 
Kaznodziejów. Odbywali także misje w pojedynkę. Od wędrownego podróżowania 
nazywano ich Braćmi Peregrynantami41. 

W nowych granicach, w trzech prowincjach, dominikanie przeżywali imponują-
cy rozwój ilościowy. Ponad 2 tys. zakonników żyło w 164 klasztorach42. Tym sposo-
bem dominikanie stali się największym, po jezuitach i bernardynach, zakonem na 
ziemiach polskich.

W poszukiwaniu modelowego klasztoru Braci Kaznodziejów na styku nowo-
utworzonych prowincji – polskiej, ruskiej i litewskiej

W czasach kiedy – jak już wspominano – życie ludności było przeniknięte cudow-
nościami, a klasztory przeludnione, każda propozycja nowej placówki była przyj-
mowana chętnie i traktowana jako cenny dar. Przykładem takiej fundacji może być 
klasztor Różanystok, który ufundowali dla dominikanów Szczęsny i Eufrozyna Tysz-
kiewiczowie. W zamian otrzymywali fachową opiekę nad swoim – prywatnym dotąd 
– obrazem Matki Bożej Różanostockiej, który już wcześniej zasłynął z dziejących się 
przy nim cudów. Fundatorzy w krypcie kościoła pod prezbiterium mieli gwaranto-
wane miejsce wiecznego spoczynku, skąd – jak wiadomo – łatwiejsza była droga do 
zmartwychwstania. Nie zapomniano o splendorze ziemskim. Ołtarz w nawie głównej 
był zarezerwowany dla cudownego obrazu Matki Bożej. Na równi z nim, na filarach 
oddzielających nawy boczne, zawieszono portrety fundatorów. 

Klasztor otrzymał od Tyszkiewiczów folwark z drewnianym kościołem i wieś 
liczącą 29 domów. Trudno obliczyć, ile osób pracowało w folwarku. Licząc, że na 
jeden dom przypadała czteroosobowa rodzina, klasztor mógł władać ponad stu-
osobową grupą wieśniaków. Dla dominikanów najcenniejszym darem duchowym,  
a w przyszłości także – z powodu napływu pielgrzymów z ofiarami – materialnym, 
był oczywiście cudami słynący obraz. Przed tym obrazem wspólnota będzie trady-
cyjnie kończyła dzień śpiewem antyfony Salve Regina. Posiadanie folwarku i pań-
szczyźnianej wioski wprowadzało zakon w panujący układ społeczno-polityczny. 
Bracia Kaznodzieje, otrzymując ziemię od szlachty, nie mogli odżegnywać się od jej 
poglądów i prowadzonej polityki. Tym bardziej że sami byli pochodzenia szlachec-
kiego, a wiele rodzin szlacheckich w trosce o nierozdrabnianie majątku czasem jed-
nemu z synów przygotowywało wiano i – chciał tego czy nie – odwoziło do klasztoru. 

41 Zob. Wiadomości o dominikanach prowincyi litewskiej, cz. 1, zebrał Wołyniak [Jan Marek Giżycki], Kra-
ków 1917, s. 7, 16–17.

42 Zob. Provincia Poloniae, [w:] Catalogus generalis Ordinis Praedicatorum, ed. Aniceto Fernández, Roma 
1967, s. 49.
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Filozofia Gerwazego z naszej epopei narodowej o rządzących Semach i podległych 
im Chamach obejmowała dominikanów władających ziemią i pracujących na niej 
włościan. Powstaje pytanie, czy ten fakt ułatwiał Braciom Kaznodziejom misję gło-
szenia Ewangelii z przykazaniem miłości Boga i bliźniego, czy niekoniecznie?

Migawki z życia społeczno-religijnego, w epoce demokracji szlacheckiej 
koegzystującej z Kościołem

Dominikanie boreccy z klasztoru ufundowanego w 1667 r. w Borku Starym mie-
li z kim porównać sukcesy czy braki w swej działalności ewangelizacyjnej. Gdyby  
w połowie XVIII w. wybrali się do odległego o 40 km Jasła, mogliby poznać wie-
le tamtejszych praktyk i obyczajów religijnych. Dokładny ich opis pozostawił pro-
boszcz jasielski:

Jest czas rozpoczęcia niedzielnej mszy świętej. Ale w sam raz wpada posłaniec z dworu 
z informacją, żeby zaczekać z sumą, bo pana najechali goście i nim się najedzą i napiją, to 
minie godzina i ze trzy. Czekający lud w kościele to nic – siedzi ściśnięty po kątach, [two-
rząc] zaduch. Wizytator z kurii przyjedzie za trzy lata, a pan [właściciel] kościoła jest tu 
zawsze43.

W końcu dwór przyjechał i w czasie mszy św. odprawił nie do końca aprobowany 
przez Kościół obrzęd „ucałowania pateny”: 

Celebrans czeka przed ołtarzem z „Patyną”. Panowie młodzi albo i słudzy prowadzą 
damy, wąsy podkręcając, boki podpierając, ceremonie światowej polityki odprawując,  
a Xiądz stoi przed niemi z „Patyną”, aż ceremonie odprawią. Toż dopiero Patenę pocału-
ją i Bogu się nie pokłoniwszy, odwracają44. Zgorszeniem są także zakonnicy, którzy dla 
przypodobania się światu z „Patyną” podchodzą do ludzi w ławkach45.

Proboszcz jasielski był duszpasterzem nie tylko dworu. W okresie świąt Bożego Na-
rodzenia przygotowywał wieśniaków do przyjęcia księdza po kolędzie, udzielając 
wskazówek: 

Dom ile możności wyprzątać z mniej potrzebnych sprzętów, osobliwie kury, gęsi, prosię-
ta itd. aby nie były na przeszkodzie do rozmów zbawiennych46.

W jednej z zagród duszpasterz zauważył dziwne przedmioty nie na swoim miejscu. 
Gospodarz wyjaśnił:

43 Marcin Józef Nowakowski, Kolęda duchowna Páráfiánom od Pásterzów dla wygody wszystkich od ied-
nego spráwiona. Albo sposob konwesowánia kápłanom z ludźmi świeckiemi, osobliwie przy náwiedza-
niu ich pod czás kolędy..., Kraków [1753], s. 336.

44 Tamże, s. 335.
45 Tamże, s. 335.
46 Tamże, s. 13.
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Kiedy drzewo rodzić nie chce, to go trzeba w Wigilię Bożego Narodzenia obwiązać po-
wrósłem [ze słomy, która była na stole wigilijnym], ale pierwej trzeba samemu gospoda-
rzowi pójść z siekierą, a parobkowi [...] z powrósłami, wtedy gospodarz powinien chcieć 
niby ściąć to drzewo, a parobkowi prosić i ręczyć za nim, że się poprawi, a tak go wyrę-
czywszy opasać, aby pamiętało i rodziło, łańcuchem też opasać w tenże dzień potrzeba 
stół, żeby się go chleb trzymał, a żelaza gdzie się niemi orać, aby kruczki i krety nie pso-
wały ziemi47.

Przedrzeć się Ewangelii przez gąszcz zabobonów, wróżb, bałwochwalstwa i przesą-
dów, których w Jaśle naliczono 15948, utrudniała także różnica stanowa między głosi-
cielem a słuchaczem Słowa Bożego. Chodząc po kolędzie duszpasterz wymagał:

Kadzidła, albo jałowcu, lub co podobnego dla zakadzenia na ogień wrzucić, gdyż ksiądz 
nieprzyuczony do fetorów, wnet się zarazić może49.

Klasztory dominikańskie poza prowadzeniem parafii ewangelizowały kraj w chary-
zmacie św. Jacka obejmującym miłością Najświętszy Sakrament i Matkę Bożą. 

Poza mszami sprawowanymi za stypendia wiernych przychodzących do kościo-
ła klasztornego, propagowano także msze św. za zapisy kwot w różnych majątkach 
ziemskich. Jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku zakrystia kościoła Trójcy Świętej  
w Krakowie wyznaczała dzień w dzień siedem mszy do odprawiania za takie stypen-
dia. Rozbudowane duszpasterstwo mszalne generowało zapotrzebowanie na spory 
zastęp kapłanów. O niektórych z nich mówiono pokątnie, że to „sacerdos ad solam 
misam et miskam”. Kiedy majątki i zapisy przepadły w zawieruchach dziejowych, Oj-
ciec Święty dyspensował klasztor od zobowiązań mszalnych. 

Ważną trybuną głoszenia Ewangelii u dominikanów były liczne sanktuaria maryj-
ne kultywujące różne uroczystości odpustowe:

Bierzemy udział w odpuście Nawiedzenia NMP w Borku Starym. Ważnym punktem jest 
kazanie. Głosi je o. Rajmund Mojecki, Świętej Teologii Bakałarz, wielokrotny przeor i bu-
downiczy kościoła klasztornego w Borku Starym. W roku 1701, wydał drukiem swoje 
kazanie wygłoszone w Borku50.

Przez nagromadzenie cytatów w języku łacińskim trudno się go słucha, ale część  
w języku polskim w pięknej poetyckiej formie zapada w pamięci: 

Maryja po krętych drogach wzgórz i pagórków Judei spieszy do Świętej Elżbiety, aby 
pomagać jej w trudach ciężarnej kobiety. Z Maryją jest Jezus Chrystus. Przybywa, aby 
obdarować Swoją obecnością Jana Chrzciciela czekającego momentu swego urodzenia.  
W takim stanie Maryja jako Matka Boga występuje jako wszechwładna Pani wobec 
świata ziemskiego i niebieskiego. Swą rolę z gór judzkich powiela w górach i pagórkach 

47 Tamże, s. 112–113.
48 Tamże, s. 112–143.
49 Tamże, s. 13.
50 Sadok Barącz, Klasztor WW. OO. Dominikanów w Starym Borku, Lwów 1878, s. 17–18.
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boreckich przed obrazem boreckim. Jest w stanie, tak jak w domu św. Elżbiety, otoczyć 
opieką, pomóc, a nawet uleczyć choroby, obronić przed złem, wyprosić przed Bogiem da-
rowanie największych nawet zbrodni i co najważniejsze wprowadzić do życia wiecznego 
wszystkich wpatrujących się w Jej cudowny borecki obraz. Dowodem na to są złożone 
przed nim niezliczone, dziękczynne wota za otrzymane łaski. Dowodem na to są też cią-
gle dziejące się tu cuda51.

Kaznodzieja wylicza je:

Pewna matrona jawnie przed nami wyznała, że w wielkiej swojej chorobie tu się ofiaro-
wawszy, zdrową została.

Pan Ludwik Niwicki tutejszy blisko obywatel wyznał [...], że podczas pewnej Ekspedy-
cji [...], gdy wojsko nasze pogromione zostało, [...] w wielkim niebezpieczeństwie, że koń 
się pod nim rozparł, bynajmniej nie mogąc postąpić, zawoławszy i westchnąwszy tu do 
tego św. Obrazu Panny Najświętszej, zarazem za prędkim porwaniem konia, od śmierci,  
z pośrodka wojska nieprzyjacielskiego, wolnym i wybawionym został.

Z Rudnej człowiek pewny, od czarta opętany, [...] od swoich przyjaciół tu prowadzo-
ny, [...] przez wezwanie ratunku Panny Najświętszej ofiarowany, [...] jest od czarta uwol-
niony52.

Podobnych cudownych wydarzeń kaznodzieja przytoczył 38. Jedno przydarzyło się 
komuś bezimiennemu posługującemu przy kościele, może poddanemu klasztoru. 
Wśród obdarowanych łaskami były trzy osoby określone zawodem i miejscem za-
mieszkania – krawiec, córka kuśnierza i mieszczanin rzeszowski. Pozostała większość 
34 to osoby z imieniem i nazwiskiem, często z adresem, określane jako matrona lub 
pan. A więc najprawdopodobniej były to kobiety i mężczyźni wywodzący się ze stanu 
szlacheckiego, którym została okazana nadzwyczajna łaska czy opieka Boża. Według 
wspominanego Gerwazego, szlachta miałaby nie tylko pełną władzę w państwie, ale 
i wyraźną przewagę w pobieranych zabezpieczeniach ze strony sfer pozaziemskich. 
Mogła być tego pewna wyłącznie według przekonań Gerwazego.

Kres demokracji szlacheckiej i jej państwa  
– zmierzch dominikanów polskich

Czas wielkiej prosperity zakonu niespodziewanie dla wszystkich nagle załamał się 
w ostatnich latach XVIII i początkach XIX w. Dominikański historyk i filozof Sadok 
Barącz napisał znamienne słowa: „Szlachta znarowiona, ani królowi hołdu, ani 
Bogu czci oddawać nie chciała. Spadła też [...] okropna klęska; pierwszy rozbiór 
w roku 1772 wykonano”53. Po nim zaś przyszły kolejne – drugi w 1793 r. i trzeci 

51 Tamże, s. 33.
52 Tamże, s. 52.
53 Tamże, s. 68.
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w 1795 r. Potężna Rzeczpospolita sięgająca od Bałtyku prawie po Morze Czarne 
przestała istnieć. Kiedy upadł dom państwa, kruszą się zworniki i padają jego pod-
pory, do których należał także wielki i rozbudowany Zakon Braci Kaznodziejów. 
W ciągu kilku lat agresywne ościenne mocarstwa doprowadziły do jego likwidacji. 
Zamykano klasztory, a zakonnikom stawiano ultimatum: porzucenie habitów  
i przejście do stanu świeckiego lub wejście w szeregi duchowieństwa parafialnego. 
Większość wybrała tę drugą drogę.

Proces likwidacji zakonu dominikańskiego w innych regionach objął całość ziem 
dawnej średniowiecznej polskiej prowincji. Był zarazem rozłożony w czasie. Doty-
czyło to także Śląska. W 1742 r. większość Śląska znalazła się w granicach państwa 
pruskiego. Król Fryderyk Wilhelm III (1770–1840) wydał edykt konfiskujący pra-
wie wszystkie dobra duchowne (nie tylko dominikańskie) 30 X 1810 r. W tej dziel-
nicy od 1754 r. istniał śląski wikariat-prowincja pod nazwą Kongregacja bł. Cze-
sława. Klasztor wrocławski był jej stolicą. Na początku XIX w. liczył 15 członków 
ze stażem zakonnym od 5 do 50 lat. Proces likwidacji dominikańskich klasztorów 
śląskich rozpatrzmy na przykładzie tego właśnie klasztoru.

21 XI 1810 r. w klasztorze zjawił się radca rządowy Gossov, żeby oficjalnie zako-
munikować zakonnikom fakt wydania dekretu kasacyjnego. Bracia, powiadomieni  
o następstwach karnych za sprzeciw wobec zarządzeń królewskich, oddali klucze do 
klasztoru oraz gotówkę w wysokości 319 talarów i czekali na dalszy rozwój wypad-
ków. Nie można wykluczyć, że śmierć prowincjała o. Edmunda Adama OP i subprze-
ora o. Marcelego Knirscha OP miała związek z przeżyciami związanymi z nagłą utra-
tą klasztoru. Administratorem majątku po dominikanach został mistrz rymarski 
Józef Lindner, który natychmiast przystąpił do pracy, aby osiągnąć cel, dla którego 
zaplanowano kasatę.

Połowę budynków z racji na zły stan techniczny zburzono, a drugą połowę wy-
ceniono na 31 284 talary i rozsprzedano. Wartość samego placu, na którym stały 
budynki klasztorne, wyceniono na 50 843 talary. Przejęło go miasto Wrocław. Dla 
wspólnoty dominikańskiej ważną częścią klasztoru była biblioteka. W klasztorze 
św. Wojciecha we Wrocławiu liczyła 10 tys. druków i 330 rękopisów, które zasili-
ły Bibliotekę Uniwersytecką na Piasku. Zbiory posłużyły nie tylko studentom w na-
uce różnych przedmiotów, ale przyczyniły się do rozwoju nowych dyscyplin huma-
nistycznych na czele z bibliotekoznawstwem i archiwistyką. Archiwum klasztorne  
i kilka rękopisów znalazło miejsce w Archiwum Państwowym.

Kościół św. Wojciecha był przewidziany do dalszego funkcjonowania, dlatego zo-
stawiono niektóre utensylia, jak relikwiarze z głową bł. Czesława i z kością ramienia, 
cztery kielichy, wielką monstrancję, wielkie i małe cyborium wycenione razem na 
1122 talary. Natomiast wartość skonfiskowanych kościelnych przedmiotów wynosiła 
2958 talarów i trzy srebrne grosze. 

Gossov przysłany z oświadczeniem, że likwiduje klasztor, dodawał sobie odwagi 
przez pejoryzację zakonników. W protokole nakreślił ich cechy: interesowny, bigot, 
żądny władzy, rozwiązły, krnąbrny, hipokryta, łatwowierny, lekkomyślny, kaleka, 
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niestroniący od alkoholu, malwersant dóbr klasztornych, niebłyszczący inteligen-
cją... Każdy z braci zlikwidowanego klasztoru otrzymał jednorazowo 30 talarów 
na ubranie i 6 talarów miesięcznego uposażenia oraz nakaz opuszczenia klaszto-
ru. Gossov, uważany za „ludzkiego” likwidatora, tłumaczył swemu zwierzchnictwu,  
że nie trzeba żałować tych 6 talarów, bo to nie na długo – to dla ludzi starych, którzy 
wkrótce przecież umrą. 

Największą krzywdą było pozbawienie zakonników ich domu, w którym – jak za-
notował likwidator – przebywali od 5 do 50 lat. Byli też przyzwyczajeni do innego 
porządku niż ten istniejący na tzw. świecie. W wyniku wywłaszczenia zakonnicy roz-
proszyli się w różnych kierunkach. O. Antonin Rossa OP prawdopodobnie udał się 
do Polski. Gossov napisał o nim, że nie zna języka niemieckiego i głosił kazania po 
polsku. Najwięcej dominikanów zostało we Wrocławiu. Jedni uzyskali zatrudnienie 
jako kapłani w diecezji, drugich przygarnęły zaprzyjaźnione rodziny54.

Proces likwidacji zakonu dominikańskiego w innych dzielnicach miał miejsce  
w późniejszym czasie. Jeżeli chodzi o kasatę klasztoru św. Jacka w Warszawie, miała 
ona wyraźny podtekst represji za powstanie styczniowe. Znakomicie ilustruje to na-
stępujący opis: 

Z 26 na 27 XI 1864 r. w nocy o 12 godzinie wojsko rosyjskie otoczyło klasztor. Zwołano 
zakonników do refektarz i odczytano ukaz cesarza Aleksandra II (1818–1881) o kasacie 
klasztoru. Zastosowano dryl policyjno-karny. Każdy zakonnik pod strażą dwóch żołnie-
rzy wracał do swojej celi i zabrawszy naprędce co posiadał, schodził na dolny korytarz, 
gdzie wszyscy [...] czekali na wyjazd. Delegat władzy wskazał zakonnikom półkożuszki, 
leżące na korytarzu, aby kto sobie życzy brał na siebie. Żaden jednak z zakonników nie 
brał takowych, gdyż były brudne i nie pierwszej świeżości. Następnie zajeżdżały omni-
busy i zabierały po czterech zakonników, pod strażą dwóch żołnierzy, z nabitą bronią od-
stawiając ich na kolej warszawsko-wiedeńską. [...] Dano znak wsiadania. Kolej [...] lotem 
błyskawicy [...] stanęła na chwilę w Skierniewicach, Piotrkowie i Radomsku. Tu zakon-
nicy wysiedli, oficer rozdał po 50 kopiejek na posiłek. Stąd na podwodach, odstawiono 
zakonników do Gidel i oddano ich pod zarząd przeora o. Hipolita Pikalskiego. Było ich 22 
księży, jeden diakon, pięciu kleryków i trzech braci. Miejscowych zaś było sześciu księży 
i dwóch braci. Razem klasztor gidelski zamieszkało 39 członków. Budynek był za szczu-
pły na tyłu mieszkańców, więc wśród zimna i mrozu musieli mieszkać na korytarzach. 
Z biegiem czasu, niektórych powołały konsystorze do pracy po opustoszałych parafiach, 
wielu też zmarło55.

Książki po kasacie klasztoru św. Jacka można spotkać w bibliotece Metropolitalne-
go Seminarium Duchownego w Warszawie. Opisana wyżej noc bynajmniej nie nale-
żała do najgroźniejszych – były kasacje z zastosowaniem siły i zakończone zsyłkami 
na Sybir. Trzeba też pamiętać, że kasacje klasztorów na ziemiach Rzeczpospolitej 

54 Carl Blasel, Geschichte von Kirche und Kloster St. Adalbert zu Breslau, Wrocław 1912, s. 95–104.
55 Zob. Konstanty Maria Żukiewicz, Matka Boska Gidelska, Miejsce Piastowe 1929, s. 42–43 [pozycję 

wskazał o. Marek Miławiecki OP].
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wcześniej rozpoczęli twórcy Konstytucji 3 maja uchwalonej w 1791 r. na Sejmie 
Czteroletnim, upatrując w zakonach źródła ciemnoty i zacofania. Rozpoczęciem 
kasat wsławił się prymas Michał Poniatowski (1736–1794), mając na to w począt-
kowej fazie przyzwolenie Stolicy Apostolskiej. Dominikanie przetrwali pierwsze 
zagrożenie dzięki tzw. egzempcji, czyli temu, że nie podlegali władzy biskupa. Nie 
udało się to dominikankom krakowskim, którym zmieniono i uszczuplono prze-
strzeń klasztorną56.

Dominikanie polscy – mimo wszystko

Za dar Opatrzności można uznać, że misja św. Jacka Odrowąża zapulsowała w cza-
sie pontyfikatu papieża Piusa X (1835–1914) przypadającego na lata 1903–1914, 
gdy generałem zakony był o. Hyacinthe-Marie Cormiera (1832–1916). W orbicie 
ich wpływów znalazł się wybitnie uzdolniony, pochodzący z Imperium Rosyjskiego  
i znający tamtejsze układy, gorliwy katolik, książę Adam Woroniecki. W 1910 r. wstą-
pił do zakonu dominikanów, a za patrona przyjął św. Jacka Odrowąża i odtąd jest 
nazywany ojcem Jackiem Woronieckim. Przez generała zakonu został on skierowany 
do Petersburga, aby tamtędy szukać powrotu dominikanów na ziemie polskie. Mi-
sję Jacka Woronieckiego umacniała mistyczka mająca widzenia Pana Jezusa – Helene 
Claeys Bouuaert żyjąca na przełomie XIX i XX w. Wybuch rewolucji październikowej 

56 Zob. Piotr Paweł Gach, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773–1914, Lu-
blin 1984, s. 17–20.

Dominikanie Warszawa Służew, widok współczesny.
Wielkość kubatury wróży wielkość przyszłych dzieł
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uniemożliwił Woronieckiemu wyjazd do Petersburga, toteż generał zakonu skiero-
wał go do Krakowa57.

Droga do odbudowy dominikanów na ziemiach polskich prowadziła jednak nie tyl-
ko przez Petersburg. Jak wiadomo, przez Ruską Prowincję pod wezwaniem św. Jac-
ka Odrowąża przebiegała po pierwszym rozbiorze Polski granica między zaborem 
rosyjskim a austriackim. Rosjanie na „swoim” terytorium zniszczyli dominikanów 
z wyjątkiem klasztoru w Gidlach. Austriacy zaś obciążyli ich rygorami juzefinizmu, 
ale pozwolili egzystować. Była to nowo utworzona Prowincja Galicji i Lodome-
rii. Obszar należał do najuboższych w Europie, co konserwowało znaną od czasów 
Rzeczypospolitej zaściankowość tamtejszej szlachty i duchowieństwa. Dominikanie  
w małych wspólnotach zajmowali się przede wszystkim pracą parafialną. Przybywa-
jący z Zachodu dominikanin Jacek Woroniecki reprezentował zakon, który stawia na 
duże wspólnoty kultywujące służbę bożą przez liturgię i studium teologii. Różnice 
poglądów powodowały wzajemną niechęć. Woroniecki mógł wprowadzić reformę 
w reaktywowanej Polskiej Prowincji Dominikanów przy bezpośrednim, silnym 
wsparciu generała zakonu, zwłaszcza o. Marcina Stanisława Gillet’a (1875–1951) 
i jego następców58. 

Po I wojnie światowej ośrodek prowincji tworzono w centrum odrodzonej Pol-
ski – w Warszawie. W klasztorze budowanym na Służewie zorganizowano studium  
z międzynarodową kadrą. Miało ono przygotowywać dominikanów na potrzeby tak-
że Wschodu. Imiennik św. Jacka Odrowąża – misjonarza Wschodu – Jacek Woroniecki 
założył Zgromadzenie Sióstr Misjonarek, które jako cel ma zapisane w konstytucjach 
nawracanie Rosji.

II wojna światowa na terenie Europy Środkowo-Wschodniej to czas krwawych walk, 
czystek etnicznych i przesiedlenia olbrzymich mas ludzkich. Ten los nie ominął także 
dominikanów. Po opuszczeniu klasztorów na Ukrainie, już w Polsce Ludowej objęli oni 
Wrocław, Gdańsk i Warszawę (przy ulicy Freta). Poza tym w 1981 r. Polska Prowincja 
Dominikanów miała klasztory w: Poznaniu, Lublinie, Gidlach, Borku Starym, Tarno-
brzegu, Jarosławiu, w Warszawie na Służewie, Korbielowie, Małym-Cichym na Podhalu 
i w Prudniku. Należało do niej 245 zakonników. 

W duszpasterstwie podjęto z różnym skutkiem próbę uwolnienia się od parafii i jej 
administracji. Natomiast czymś ważnym stało się dla dominikanów duszpasterstwo 
akademickie powstające we wszystkich ważniejszych placówkach. Miało być ono zapo-
rą przeciw laicyzacji społeczeństwa i prowadzić przez rozbudowaną liturgię do zbawie-
nia wiecznego. Różniło się od duszpasterstwa przedwojennego, które wyraźnie dążyło 
do przygotowania przez wychowanie i wykształcenie odpowiednich kadr na potrzeby 
różnych instytucji. Przykładem takiego duszpasterzowania był Michał Czartoryski OP59 
i Bernard Przybylski OP, twórca Instytutu Tomistycznego w klasztorze na Służewie.

57  Zob. tamże, s. 19, 28, 32, 39, 41, 170–257.
58 Zob. tamże, s. 31–32.
59 Michał Czartoryski OP napisał regułę dla planowanego zakonu, który dzięki fachowość i oddaniu swo-

ich członków wspierałby czy nawet tworzył administrację państwową.
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 Epoka papieża-Polaka łączy się ze wzmożonym i systematycznym wzrostem powo-
łań do zakonu. Katalog z roku jubileuszowego 2016/2017 wykazuje istnienie 23 pla-
cówek w prowincji polskiej (w tym trzy poza granicami państwa: Petersburg, Mona-
chium, Witebsk) i mieszkających w niej 472 członków.

Konkluzje

Prześledzenie w zarysie dróg dziejowych zakonu dominikańskiego pozwala postawić 
bardzo ostrożne spostrzeżenie. Mianowicie tak jak w średniowieczu wołano o domi-
nikanów potrzebnych do obrony wiary i ewangelizacji – najpierw w Europie Zachod-
niej, później zaś także w Europie Środkowej-Wschodniej – tak i obecnie, w początkach 
trzeciego tysiąclecia Europa, zarówno Zachodnia, jak i Środkowo-Wschodnia (i nie 
tylko), ponownie potrzebuje dominikanów, zakonników starannie wykształconych, 
a zarazem żyjących według reguły dobrowolnego ubóstwa. Wyrazem tej potrzeby 
jest fakt, iż ostatnio np. ordynariusz diecezji Kamieńca Podolskiego biskup Leon Du-
brawski zaprasza dominikanów polskich do miasta Chmielnicki60 (przed 1954 r. Pło-
skirów) na Ukrainie. Administrator apostolski Estonii ks. bp Philippe Jourdan prosi 
o zwiększenie dominikańskiej obecności w Tallinie61. Czas pokaże, czy dominikanie 
sprostają tym potrzebom.

A DIFFERENT TAKE ON DOMINIC, HYACINTH OF POLAND AND THEIR HERITAGE
 – 800 YEARS OF THE DOMINICAN ORDER 

In the politically complex situation that occurred in Latin Europe in connection with the rivalry 
between the empire with the papacy and the dispute over investiture on the one hand, and the 
crusades on the other, various religious trends, considered heretical at the time, were emerg-
ing. At the turn of the twelfth and thirteenth centuries the Cathar movement was the Catholic 
Church’s most dangerous rival, especially since they had highly skilled preachers.

Pope Innocent III, an excellent priest and strategist, and his entourage, knew that military 
actions could destroy the armed Cathars, but not the vast numbers of their supporters. Hence 
the need for clerics who would live in poverty, and at the same time be excellent preachers.  
It is in these circumstances that the figure of Dominic de Guzmán rose to prominence. He es-
tablished a preaching order, approved by Innocent III in 1217. Its representatives soon spread 
throughout Europe, including Central Europe. They came here (to Kraków) as early as 1221! 
Soon, they founded monasteries in a number of other cities across Poland, including Gdańsk, 
Sandomierz, Opole, Racibórz and Cieszyn. In 1228, Hyacinth (pol. Jacek), along with a group of 
confreres, also took up activities in Russia. All this gave rise to the creation of a separate Pol-
ish-Lithuanian-Ruthenian province in the future, which at its peak had 164 religious houses.

60  Zob. Paweł Kozacki, „List prowincjalski”, nr 32 z 1 XI 2016.
61  Zob. P. Kozacki, „List prowincjalski”, nr 33 z 2 XII 2016.
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The flourishing order was dissolved in the Polish lands at the end of the 18th and the be-
ginning of the 19th century, abolished by invaders. Nevertheless, the Dominican Order under-
took actions aimed at rebuilding their structures on Polish soil. The biggest contributor to that 
process was prince Adam Woroniecki (as a Dominican priest – father Adam), a devout Catholic 
from the Russian Empire. 


