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Kielce, 21 marca 2022 r. 

 

    Prof. dr hab. Waldemar Kowalski 

    Uniwersytet Jana Kochanowskiego  

    w Kielcach 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej Pana mgra Artura Ziembińskiego Klasztor i szpital św. 

Jadwigi na Stradomiu w okresie nowożytnym 

 

Recenzowana rozprawa jest istotnym wkładem w studia nad dziejami wczesnonowo-

żytnego Krakowa oraz polskiego Kościoła tamtych wieków. Stradomski konwent i szpital bo-

żogrobców nie doczekały się bowiem monografii, której powstanie jest ze wszech miar za-

sadne, z racji ich miejsca na mapie stolicy oraz pełnionych społecznych funkcji. 

Mimo rozproszenia i częściowej zatraty podstawy źródłowej, Autorowi udało się do-

trzeć do relatywnie znacznej i wartościowej poznawczo spuścizny. Jej na ogół poprawna ana-

liza pozwoliła odtworzyć w miarę koherentny, dynamiczny obraz obu wspólnot: zakonnej i 

szpitalnej. Źródłową rekonstrukcję ich losów wspomogła dobra znajomość literatury przed-

miotu.   

Wbrew tytułowi, praca nie dotyczy wyłącznie XVI-XVIII wieku. Obraz funkcjonowa-

nia klasztoru i szpitala w owych stuleciach został bowiem solidnie osadzony na średniowiecz-

nym fundamencie, tak w odniesieniu do powszechnych dziejów zakonu, jak również do pol-

skich realiów społecznych. Nie sposób odmówić słuszności takiemu ujęciu. Powstaniu zakonu 

w Ziemi Świętej oraz jego początkom i rozwojowi w Polsce poświęcony został rozdział pierw-

szy. W drugim przedstawiono zagadnienia architektoniczne, a także zmiany w zabudowie 

klasztoru, kościoła i szpitala. Rozdział trzeci przybliża zagadnienia majątkowe, zaś czwarty – 

codzienność i wzajemne relacje zakonników oraz ich świeckich podopiecznych. Taka konstruk-

cja pracy dobrze służy prezentacji dziejów opisywanych instytucji, choć Autor nie ustrzegł się 

tu niekonsekwencji, o czym w dalszej części tej recenzji. 

Szczegółowy wstęp dobrze wprowadza w stan badań oraz podstawę źródłową, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem słynnej Miechovi, ciągle jeszcze – mym zdaniem – oferującej spory 

niewykorzystany potencjał informacyjny. Pan mgr Artur Ziembiński jest tego świadom, choć 

słusznie nie przyjmuje bezkrytycznie faktów przytaczanych przez Samuela Nakielskiego.  Kru-

cjatowe początki zakonu oraz okoliczności, w których bożogrobcy trafili na ziemie polskie, 

Autor kompetentnie referuje w pierwszym rozdziale za bogatą literaturą i w słusznych 
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proporcjach do zasadniczego tematu rozprawy. Dyskusyjna pozostaje natomiast potrzeba od-

woływania się do archiwaliów oraz wydawnictw źródłowych, takich jak roczniki, gdy Autor 

zatrzymuje się przy zagadnieniach dobrze znanych z wcześniejszych opracowań, a przywołane 

źródła nie służą do stawiania nowych hipotez czy też ocen dotychczasowych stanowisk badaw-

czych. Ilustracją może być tu wzmianka na str. 44 o dyplomie Monachusa z 1198 r. Naj jej 

podstawie Autor wspomina, „że komes Andrzej, brat Macieja nadał im [czyli bożogrobcom -

W.K.] wieś Bawół”, którą to informację Pan mgr Artur Ziembiński wspiera odwołaniem do 

Kodeksu dyplomatycznego Małopolski i wspomnianego dzieła Samuela Nakielskiego. Pomija 

natomiast hasło Bawół w Słowniku historyczno-geograficznym ziem polskich w średniowieczu, 

w którym czytamy, iż brat Andrzeja to nie Maciej a Mateusz1. Docenić jednak trzeba ważne 

źródłowe ustalenia Autora, jak choćby to o budowie domu w pobliżu klasztoru dominikanów 

(str. 47-48). 

Przyjąć można sugestię, że wybór Stradomia jako miejsca położenia nowej fundacji 

związany był z planami zagospodarowania tego obszaru extra muros (str. 48-49, 60-61). Należy 

jednak również przywołać pominięte w pracy obserwacje Krzysztofa Ożoga, który nakreślił 

dynamikę klasztornej geografii średniowiecznego Krakowa. Wynika z nich bowiem jedno-

znacznie, że fundacja bożogrobców, doprowadzona do skutku przez Elżbietę Łokietkówną w 

1375 r., miała marginalne znaczenie duszpasterskie, zaś szpital odpowiadać miał wyłącznie na 

potrzeby ludności Stradomia i Kazimierza2. Autor słusznie przywołuje natomiast interpretację 

Kazimierzowskiej fundacji zapisaną przez Piotra Hiacynta Pruszcza (s. 49-50). Jest ona godna 

wspomnienia m.in. także jako apel o pogłębioną źródłoznawczą analizę Klejnotów stołecznego 

miasta Krakowa, której stale brak. 

Tytuł rozdziału drugiego Zabudowania kompleksu klasztorno-szpitalnego nie w pełni 

odpowiada zakresowi rzeczowemu tej części rozprawy. Otwierający ją zwięzły zarys osadnic-

twa średniowiecznego Stradomia raczej powinien znaleźć się w poprzednim rozdziale. Opinia 

Autora, iż Żydzi nie zamieszkiwali wówczas tego przedmieścia, jest według wszelkiego praw-

dopodobieństwa słuszna. Nie wynika ona jednak, jak czytamy, z faktu „iż dopiero w 1609 r. 

Żydzi zyskali prawo prowadzenia handlu z chrześcijańskimi mieszkańcami Kazimierza i 

 
1 F. Sikora, Bawół, w: SH-GZPS http://www.slownik.ihpan.edu.pl/se-

arch.php?q=Baw%C3%B3%C5%82&d=3&t=1 [dostęp 20-03-2022] 

2 K. Ożóg, Klasztorna geografia średniowiecznego Krakowa, w: Klasztor w mieście 

średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław–Opole 

2000, s. 226-227, 231-232. 

http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?q=Baw%C3%B3%C5%82&d=3&t=1
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?q=Baw%C3%B3%C5%82&d=3&t=1
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Stradomia” (str. 60). Hanna Zaremska dowiodła bowiem, że o ile Żydzi utracili prawo do han-

dlu w Krakowie już w 1485 r., to na Kazimierzu, dokąd byli zmuszeni się przenieść, „nie byli 

skrępowani zakazem handlu detalicznego”3. Wyliczenie szat i utensyliów liturgicznych na pod-

stawie wizytacji Radziwiłłowskiej jest słuszne, jednak walor tej informacji docenić można peł-

niej, gdy skonfrontujemy ją z wyposażeniem innych krakowskich kościołów. Osobnej krytycz-

nej edycji winien doczekać się udokumentowany w wizytacji księgozbiór. Wypadałoby przy 

tym ustalić tytuły oraz daty pierwszych wydań tych bibliotecznych druków, a pomocne będą tu 

m.in.   Bibliografia Estreicherów oraz The Universal Short Title Catalogue. Przesadny i niepo-

party faktami jest natomiast sąd Autora, jakoby bogate wyposażenie kościoła było świadec-

twem kontrreformacji, a dalej, że wierni z założenia mieli się czuć przytłoczeni kontrreforma-

cyjnym wystrojem wnętrz, a nawet odczuwać niepokój (str. 74)4.  

Rozdział III poświęcony został prezentacji podstaw majątkowych społeczności klasz-

toru i szpitala. Otwiera go solidny przegląd form materialnego zabezpieczenia ubogich i ich 

pasterzy w Polsce tamtych wieków. Autor słusznie odróżnia parafialne szpitale – przytułki, 

pozostające pod władzą lokalnego plebana, od posiadających samodzielność prawną i na ogół 

lepsze zaopatrzenie szpitali – prepozytur. Przypomnieć jednak warto, że, z bardzo nielicznymi 

wyjątkami, po „potopie” samodzielność ta była już fikcją. Ogólne zubożenie i redukcja docho-

dów powodowały bowiem, że prepozytami szpitalnymi zostawali plebani. Łączenie tych bene-

ficjów dawało bowiem lepsze widoki na niepewne jutro. Niewątpliwie zasadnie Pan mgr Artur 

Ziembiński dostrzega nie pierwszoplanową, ale też i niepoślednią rolę zapisów testamento-

wych. Podstawą ku temu są m.in. ustalenia Elżbiety Piwowarczyk i Przemysława Tyszki oparte 

na krakowskim Liber testamentorum. Zachęcałbym jednak do sięgnięcia po rozprawę wymie-

nionej tu autorki. Jest ona bowiem oparta na znacznie szerszej podstawie źródłowej. Wynika z 

 
3 H. Zaremska, Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina krakowska, Warszawa 2011, s. 

497-504. 

4 Można mówić o programie ideowym wnętrz świątyń jezuickich czy karmelitańskich, 

choć trudno traktować je jako wynikające wprost z tzw. kontrreformacji. Jeśli natomiast po-

dobny program realizowano w kościołach bożogrobców, to wypadałoby to pokazać. Jak zau-

ważył Jan Kracik „wielu historyków ciągle zowie kontrreformacją także bieżącą pracę duszpa-

sterską tamtej epoki, przemiany form praktyk religijnych, działalność misyjna i charytatywną 

oraz cała resztę samoreformy i życia Kościoła. Takie poszerzanie zakresu znaczeniowego po-

jęcia uczyniło je mitotwórczo poręcznym, niczym w innej epoce termin kontrrewolucja”; J. 

Kracik, Raków katolicki, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 33 (1985): 109. 
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niej jednoznacznie, że u schyłku wieków średnich bożogrobców pod względem liczby i warto-

ści legatów istotnie zdystansowali nie tylko sąsiadujący z nimi na Stradomiu franciszkanie ob-

serwanci, ale także duchacy5, co potwierdza przytoczoną już opinię Krzysztofa Ożoga.  

Omawiając chronologicznie pierwszy pozyskany dla konwentu majątek ziemski, pod-

krakowską wieś Jugowice, Autor wspomina w przypisie 336 stosowne hasło w Słowniku histo-

ryczno-geograficznym ziem polskich w średniowieczu, choć bez nazwiska jego autora (jest nim 

Jacek Laberschek)6. Dalej jednak zbędnie odwołuje się do źródeł. Narracja, w części, w której 

Pan mgr Artur Ziembiński podważa świadectwo Długosza i zakłada stopniowe pozyskiwanie 

tej wsi przez bożogrobców, pozbawiona jest jednak jakichkolwiek odwołań. Czytelnik może 

więc odnieść wrażenie, że jest to wnioskowanie Autora recenzowanej rozprawy, podczas gdy 

jest to przypuszczenie Jacka Laberscheka, co wypadało wyraźnie wskazać. Dla równowagi na-

leży podkreślić, że informacji o legowaniu szpitalowi św. Jadwigi domu z ogrodem na Blechach 

w 1490 r., który to zapis Autor wzmiankuje na str. 113, nie znajdziemy w stosownym haśle 

pióra Zofii Leszczyńskiej-Skrętowej7. 

Istotnej rangi jest obserwacja Autora o podstawowym znaczeniu dochodów, które pły-

nęły do zakonników z bocheńskich i wielickich żup solnych. Zgodzić należy się z Panem 

mgrem Arturem Ziembińskim, że właśnie te wpływy umożliwiały konwentowi pozyskiwanie 

niemałych sum z transakcji pożyczkowych. Mieszkańcy szpitala mogli liczyć natomiast na od-

setki od lokat wyderkafowych. Wydaje się, że takie liczne informacje szczegółowe lepiej pro-

wadziłyby do ogólniejszych wniosków, gdyby ujęte były w zestawieniach tabelarycznych. 

Choć, jak wspomniałem na wstępie, podstawa źródłowa rozprawy jest imponująca, sugerował-

bym jej uzupełnienie o księgi grodzkie i ziemskie krakowskie, oczywiście tylko dla wybranych 

dekad – tych dla których posiadamy możliwie pełne dane innej proweniencji. Kwerenda taka 

wydaje się zasadna dla wybranych lat drugiej połowy XVII wieku oraz XVIII stulecia, gdy 

przytułek służył już nie mieszczanom a ubogim szlachcicom. Nie od rzeczy byłoby też choćby 

fragmentaryczne zestawienie w tabeli wysokości przychodów i kategorii rozchodów dla tych 

okresów, dla których jest to możliwe. 

 
5 E. Piwowarczyk, Legaty testamentowe ad pias causas w XV-wiecznym Krakowie. Z 

badań nad pobożnością miejską, Kraków 2010, s. 136-181. 

6 J. Laberschek, Jugowice, SH-GZPS http://www.slownik.ihpan.edu.pl/se-

arch.php?q=Jugowice&d=3&t=1 [dostęp 20-03-2022] 

7 Z. Leszczyńska-Skrętowa, Blechy, SH-GZPS http://www.slownik.ihpan.edu.pl/se-

arch.php?q=Blechy&d=3&t=1 [dostęp 20-03-2022] 

http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?q=Jugowice&d=3&t=1
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?q=Jugowice&d=3&t=1
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?q=Blechy&d=3&t=1
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?q=Blechy&d=3&t=1


5 

 

Rozdział IV, poświęcony codzienności zakonników i rezydentów szpitala, to najbar-

dziej oryginalny wkład Autora w studia nad dziejami miechowitów. Jest też wielce warto-

ściowy poznawczo z szerszej perspektywy. Choć skądinąd wiadomo, że nawet przełożonym 

wspólnot zakonnych zdarzało się zbaczać z drogi ewangelii, to przytaczane sceny z życia pen-

sjonariuszy szpitala, nawet jeśli nie są unikatowe, to z pewnością bardzo rzadko dokumento-

wane były w tamtej epoce. Pokazują one, że pobyt w przytułku nie oznaczał monotonii i nudy, 

zaś dni nie upływały wyłącznie na kwestach i modlitwie. Wyżywienie serwowane podopiecz-

nym bożogrobców z pewnością było bardziej urozmaicone i obfitsze niż to, na co liczyć mogli 

ubodzy mieszkańcy krakowskiej aglomeracji zdani tylko na siebie i najbliższych. Upomnieć 

wypada się natomiast o lepsze niż jest to obecnie wsparcie przypisami podrozdziału Struktura 

organizacyjna konwentu św. Jadwigi.   

Podkreślić chciałbym sprawne podsumowanie wniosków stawianych w rozprawie. Ze-

branie w zakończeniu najistotniejszych wyników badań w spójną narrację nie jest bynajmniej 

łatwe, lecz ze wszech miar potrzebne.  

Praca świadczy o dobrej znajomości warsztatu historycznego i epoki. Nie przystaje do 

niej jednak stwierdzenie na stronie 131, że zakon działał „w sektorze bankowym”. Na poprzed-

niej stronie wymieniony jest jako pożyczkobiorca „kniaź Mafsalski”. Jest to oczywiście błędny 

odczyt „wysokiego s”, zaś książę to jeden z Massalskich herbu własnego, wart tu imiennej 

identyfikacji. Praca pisana jest poprawnym językiem, choć Autor nie może się zdecydować, 

czy nazwy zgromadzeń zakonnych pisać z dużej czy z małej litery. Korekty wymagają niektóre 

odwołania do źródeł, jak np. do akt wizytacji na str. 113. 

Recenzowana rozprawa jest oryginalnym, twórczym wkładem Pana mgra Artura Ziem-

bińskiego w wiedzę o tamtych wiekach, którą istotnie wzbogaca. Postulowałbym skrócenie in-

formacji z dziejów powszechnych zakonu, niezbędnych w obecnej wersji, eliminację skądinąd 

nielicznych powtórzeń, a dalej rozważenie publikacji tej pracy. Stwierdzam też, że spełnia ona 

określone stosownymi przepisami wymogi stawiane rozprawom doktorskim i wnioskuję o do-

puszczenie Pana mgra Artura Ziembińskiego do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

 

 

 

 


