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Wstęp 
 
 
 

Niniejsza publikacja to zbiór siedmiu artykułów nauko-
wych napisanych przez młodych badaczy historii kultury staro-
polskiej z trzech ośrodków akademickich w Polsce. Głównie 
z Uniwersytetu Wrocławskiego, ale również z Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Wszystkie teksty opierają się o hasło przewodnie, jakim jest 
„relacje międzypokoleniowe w epoce staropolskiej”. Rozumieć 
można go nie tylko w zakresie spokrewnienia w obrębie rodziny, 
a w znacznie szerszym, wykraczającym poza więzy krwi. Przy-
kładami będą niektóre z poniższych artykułów. Samo zagadnie-
nie relacji poruszane jest w wielu publikacjach odnoszących się 
do historii epoki staropolskiej, jednak traktowane są nie jako 
odrębne zagadnienia, a jako dopełnienia innych, przewodnich 
dyskursów. Niniejsza publikacja ma na celu podkreślenie tako-
wej problematyki, zwrócenie uwagi badaczy tylko na ten aspekt 
i być może, zainspirowanie ich do rozpoczęcia szerszych prac 
naukowych, a Czytelników do zastanowienia się nad tym zagad-
nieniem.  

Publikację otwiera artykuł Aleksandry Ziober rozpatrujący 
trzy kazania pogrzebowe przedstawicieli rodu Sapiehów. 
Utwory są o tyle wartościowe, bo zawierające w przekazie nie 
tylko wskazówki dotyczące przyszłości, ale i odniesienia do prze-
szłości familii. Bartosz Różanek z Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza motyw relacji opisuje w inny sposób, a mianowicie 
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poprzez przekazywanie wiedzy w szkolnictwie, przykładem 
służy mu postać Krzysztofa Hogendorfera. Marcin Czapliński 
przeanalizował relacje zachodzące między Marią Wirtemberską 
a jej rodzicami, przy czym głównie skoncentrował się na kon-
taktach Mari z matką Izabelą Czartoryską. Filarem jego narracji 
jest korespondencja rodzinna. Bardzo ważnym elementem 
w wychowaniu dzieci było wysyłanie ich na pewien okres za gra-
nicę w celu m.in. nabycia przez nie pewnej ogłady, poznania 
innej kultury, nauki języka i poszerzenia horyzontów towarzy-
skich. Rodzice wymieniali ze swoim potomstwem w tym czasie 
korespondencję udzielając im instrukcji płynących z własnego 
doświadczenia. Szerzej ten aspekt poruszył Patryk Kurzyński. 
Los dzieci w pewnym zakresie wyznaczali ich rodzice. Jedną 
z dróg, którą wybierali dla dziewczynek, był klasztor. Jednak nie 
zawsze rodziciele decydowali o przyszłości swoich dzieci. Nie-
kiedy córki – wbrew woli ojca – wstępowały do zgromadzeń za-
konnych. To zagadnienie poszerza Milena Mierzejewska-Wasi-
lewska. Artykuł Pawła Borowego prezentuje losy dzieci Zyg-
munta III od czasów narodzin aż po wejście w dorosłość. Poru-
sza zagadnienia związane z ceremoniałami dworskimi dotyczą-
cymi królewiczów i królewien oraz ich edukacji i wychowania. 
Publikację zamyka tekst Piotra Wojnarowicza, który dokonał 
analizy testamentów Stanisława Żółkiewskiego. Ten typ źródła 
jest przykładem troski o potomków nieboszczyka w momencie, 
kiedy odejdzie już głowa rodziny.  

 
Z życzeniami przyjemnej lektury 

Marcin Czapliński 
 

 

9 

Aleksandra Ziober 

Uniwersytet Wrocławski 

 
 

Dwa lwi klejnot Sapieżyński… . 
Propaganda i tradycja 

w kazaniach pogrzebowych 
Lwa, Jana Stanisława 

i Pawła Stefana Sapiehów 
 
 
 

Sapiehowie w XVII wieku byli nie tylko jednym z najpo-
tężniejszych rodzin Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale i całej 
Rzeczypospolitej. Poprzez swoją działalność wpływali na życie 
polityczne oraz kulturowe szlachty i magnaterii litewskiej. 
W latach 30. XVII wieku zmarło jednak aż trzech przedstawi-
cieli tego znakomitego rodu: hetman wielki litewski Lew, mar-
szałek wielki litewski Jan Stanisław i podkanclerzy wielki litew-
ski Paweł Stefan. Interesujące wydaje się w tej kwestii zbadanie 
tematyki podnoszonej w kazaniach wygłoszonych na pogrze-
bach wyżej wymienionych osób. Celem niniejszego artykułu bę-
dzie, więc przeprowadzenie analizy, a także porównania wspo-
mnianego materiału źródłowego, w celu odnalezienia w nim in-
formacji na temat tradycji i legend dotyczących rodu Sapiehów, 
a także powiązanej z tym propagandy na ich rzecz. Jest to kwe-
stią niezwykle ważną, ponieważ na pogrzebach tak znacznych 
magnatów, jak Sapiehowie stawiały się całe rzesze szlachty, 
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która była podatna na informacje poruszane i przekazywane 
przez kaznodziejów w czasie głoszonych kazań, uważanych za 
jedną z metod komunikacji w dawnej Rzeczypospolitej. Oracje 
pogrzebowe, oraz szerzej pojętą działalność kaznodziejską, 
a także sam pogrzeb i zastosowaną w jego czasie oprawę arty-
styczną zwaną pompa funebris, należy uznać za jeden z elemen-
tów propagandy w dawnym państwie polsko-litewskim, który 
dodatkowo podparty był powagą Kościoła1. Należy pamiętać 
także, że w czasie wystawnych pogrzebów postać samego umar-
łego odchodziła na bok, a w centrum uwagi zgromadzonego 
tłumu miała być gloryfikacja rodu, jak i samego szeroko poję-
tego szlachectwa2. 

Kazania pogrzebowe dostarczały wielu informacji politycz-
nych, wyznaniowych, a przede wszystkim biograficzno-chrono-
logicznych dotyczących osoby chowanej. Są one zarówno inte-
resującym źródłem do badania dziejów społecznych i gospodar-
czych, a także mentalności dawnej szlachty i magnaterii groma-
dzącej się na pogrzebie, jak i kaznodziei głoszącego kazanie3. 
Tego rodzaju mowy pogrzebowe przygotowywane na zamówie-
nie trafiały do szerokiego grona odbiorców i stały na wysokim 

1 S. Baczewski, Propagandowa rola szlacheckiego pogrzebu z XVII wieku w świe-
tle kazań pogrzebowych, [w:] Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI-XVIII wieku, 
red. H. Suchojad, Warszawa 2001, s. 203; W. Pawlak, Koncept w polskich ka-
zaniach barokowych, Lublin 2005, s. 5; T. Zieliński, Kazanie pogrzebowe 
w konwencji sarmackiej pompa funebre, [w:] Od liryki do retoryki. W kręgu słowa 
literatury i kultury. Prace ofiarowane profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotar-
skim, red. I. Kadulska, R. Grześkowiak, Gdańsk 2004, s. 189-190. 
2 S. Baczewski, Szlachectwo. Studium z dziejów idei w piśmiennictwie polskim. 
Druga połowa XVI wieku-XVII wiek, Lublin 2009, s. 209. 
3 M. Kosman, Litewskie kazania pogrzebowe z pierwszej połowy XVII wieku, 
Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1972, nr 17, s. 88. 

Dwa lwi klejnot Sapieżyński…
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poziomie merytorycznym i formalnym. Prawdopodobnie po-
siadały także dyrektywy narzucone kaznodziei przez osobę za-
mawiającą kazanie, która przeważnie wspomniana była w przed-
mowie oracji4. Tak było także w przypadku omawianych poni-
żej mów, w przypadku Lwa i Jana Stanisława osobą zamawiającą 
był Kazimierz Leon5. Najczęściej wersje publikowane później 
drukiem kazań pogrzebowych były dłuższe niż te wygłaszane 
w trakcie pogrzebu. Ciężko, bowiem wyobrazić sobie, aby 
przedstawiano mowy mające nieraz około 100 stron, nawet 
w kulturze szlacheckiej, która tak lubiła gawędy 6. Tego rodzaju 
literatura dla jednych stanowiła źródło świadczące o wspaniało-
ści rodu, z którego pochodził zmarły, dla innych był propa-
gandą na rzecz kontrreformacji i katolicką lekturą7.  

Na początku warto przytoczyć kilka podstawowych infor-
macji na temat śmierci osób, których dotyczyły kazania pogrze-
bowe i jej okoliczności. Lew, kanclerz wielki litewski, później 
hetman wielki litewski, zmarł 7 lipca 1633 roku w Wilnie pod-
czas uczty, na której podejmował Włochów. Został pochowany 
21 lipca tego samego roku. Jego nagrobek najprawdopodobniej 
jest dziełem Sebastiana Sali8. Kazanie wygłoszone na jego po-
grzebie nosiło tytuł: Dwa lwi klejnot Sapieżański albo krótkie ka-
zanie na pogrzebie nieśmiertelnej pamięci godnego Iaśnie Wiel-
możnego P.I. Mści Pana Leona Sapiehy wojewody wileńskiego, 
wielkiego hetmana W.X.L. mochylewskiego, brzeskiego starosty: 

4 S. Baczewski, Propagandowa rola..., s. 205; M. Kosman, Litewskie..., s. 91. 
5 S. Baczewski, Propagandowa rola..., s. 206. 
6 Tamże; M. Kosman, Litewskie..., s. 92. 
7 M. Kosman, Litewskie..., s. 112. 
8  H. Lulewicz, Sapieha Lew, Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), 
t. 35, Warszawa – Kraków 1994, s. 102. 
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4 S. Baczewski, Propagandowa rola..., s. 205; M. Kosman, Litewskie..., s. 91. 
5 S. Baczewski, Propagandowa rola..., s. 206. 
6 Tamże; M. Kosman, Litewskie..., s. 92. 
7 M. Kosman, Litewskie..., s. 112. 
8  H. Lulewicz, Sapieha Lew, Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), 
t. 35, Warszawa – Kraków 1994, s. 102. 
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miane w dzień pogrzebu: od X. Sebastiana Łyszczewskiego (...). 
Jedną z jego kopii możemy odnaleźć w Bibliotece Uniwersytec-
kiej w Warszawie pod numerem rękopisu Sd.713.15939. Temat 
kazania wygłoszonego przez kaznodzieję Sebastiana Łyszczew-
skiego brzmiał: Fugit impius nemine persequente iustus autem ut 
leo confidens absq. terrore erit, czyli Ucieka niebożny choć go nikt 
nie goni, ale sprawiedliwy jako lew śmiały bez bojaźni będzie10. 

Najstarszy syn Lwa, marszałek wielki litewski, Jan Stani-
sław zmarł 10 kwietnia 1635 roku w Lachowiczach, został po-
grzebany obok żon i zmarłego synka Karola w Wilnie, w ko-
ściele pod wezwaniem św. Michała. Marmurowy nagrobek 
dzieła Franciszka Krakowczyka ufundował mu Kazimierz 
Leon11. Kazanie wygłoszone na jego cześć nosiło tytuł: Laska 
Marszałkowska. Na pogrzebie (...) Jana Stanisława Sapiehi (...) 
wystawiona przez (...) Macieia Kazimierza Sarbiewskiego (...). 
Jego kopię możemy odnaleźć między innymi w Bibliotece Kór-
nickiej Polskiej Akademii Nauk - rękopis std 12692812. Temat 

9 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, rkps Sd.713.1593, Dwa lwi klejnot 
Sapieżański albo krótkie kazanie na pogrzebie nieśmiertelnej pamięci godnego Ia-
śnie Wielmożnego P.I. Mści Pana Leona Sapiehy wojewody wileńskiego, wielkiego 
hetmana W.X.L. mochylewskiego, brzeskiego etc. etc. starosty: miane w dzień po-
grzebu: od X. Sebastiana Łyszczewskiego Societatis IESU. Teraz za dozwoleniem 
starszych w druk podane, ANNO 1637, Crescit post funera virtus. W Lublinie, 
w drukarni Anny Wdowy P. Konrada (dalej: Kazanie na pogrzebie Lwa Sapiehy). 
10 M. Skwara, Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII wieku. Bibliografia, 
Gdańsk 2009, s. 403. 
11 H. Lulewicz, Sapieha Jan Stanisław, PSB, t. 34, Wrocław – Warszawa – 
Kraków 1992 - 1993, s. 628. 
12 Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk, rkps std 126928, Laska Mar-
szałkowska. Na pogrzebie Jaśnie Wielmożnego Pana, Jego Mci P. Jana Stanisława 
Sapiehi marszałka wielkiego litewskiego W.X.L. Słonimskiego, Błudzińskiego, 
Markowskiego etc. etc. Starosty. W Wilnie W Kościele S. Michała Panien zakon-
nych S. Klary fundowanem i nadanem, od sławnej Pamięci P. Leona Sapiehi 
Wojewody Wileńskiego Hetmana Wielkiego, Wielk: X. Litewskiego, Wystawiona 
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kazania brzmiał: Quomodo confracta est virga fortis?, czyli Jak 
złamana jest laska mocna?13 Głoszący je Maciej Kazimierz Sar-
biewski, był cieszącym się dużym poważaniem i popularnością 
profesorem i literatem. Na początku kazania zaznaczył, że zgo-
dził się wygłosić orację pogrzebową dopiero po dłuższym namy-
śle, co było często stosowaną metodą. Laska marszałkowska zo-
stała później opublikowana drukiem, a także przetłumaczona na 
język łaciński przez Wojciecha Cieciszewskiego14. Kazanie to 
jest wyjątkowe z tego powodu, że wygłoszone zostało przez hu-
manistę, który traktował Jana Stanisława jako obywatela, a nie 
tylko katolika, co jest łatwo dostrzegalne w tekście15. 

Podkanclerzy litewski Paweł Stefan, zmarł 19 lipca 1635 
roku w Holszanach. Został pochowany 26 września w znajdu-
jącym się tam kościele16. Kazanie wygłoszone na jego pogrzebie 
nazwane zostało przez autora: Krzyż strzalisty oświeconego domo-
stwa Ich Mościów PP. Sapiehów albo kazanie żałobne przy pogrze-
bieniu ciała Jaśnie Wielmożnego Pana I.M.P Pawła Sapiehi, pod-
kanclerzego W.K.L. Osmiańskiego starosty odprawione w holszań-
skim kościele przez W.X. Marka Korone (...), a jego kopię można 

przez X. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego Societatis IESU, Dziekana Theolo-
gicae et Philosopicae Facultatis i Świętej Theologiej Professora w Wileńskiej Aka-
demiej tejże Societatis IESU. VILNIAE. TYPIS Academie Societatis IESU (dalej: 
Kazanie na pogrzebie Jana Stanisława Sapiehy). 
13 M. Skwara, Polskie oracje pogrzebowe..., s. 509. 
14 M. Kosman, Litewskie..., s. 91. 
15 Tamże, s. 110. 
16 M. Nagielski, Sapieha Paweł Stefan, PSB, t.35, Warszawa – Kraków 1994, 
s. 137. 
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odnaleźć między innymi w Bibliotece Kórnickie Polskiej Aka-
demii Nauk pod numerem rękopisu 12715017. Powyższe kaza-
nie nosiło tytuł: Saggita eius quasi viri fortis interfectoris, non 
revertetur vacua, czyli Strzała jego jako męża potężnego zabijają-
cego, która się próżna nie zwróci18. Franciszkanin, Marek Korona, 
cieszył się dużą popularnością i uważany był za jednego ze spe-
cjalistów w wygłaszaniu oracji pogrzebowych. Na równi z nim 
można by wymienić między innymi jezuitów Jakuba Olszew-
skiego, wygłosił on między innymi kazanie w czasie nabożeń-
stwa w bazylice wileńskiej przed pogrzebem Zygmunta III 
Wazy, wspominanego już wcześniej Wojciecha Cieciszewskiego 
oraz bernardyna Augustyna Wituńskiego19. 

W kazaniach pogrzebowych nagminną tematyką było wy-
chwalanie rodu, z którego pochodził zmarły szlachcic lub ma-
gnat. Nie odbiegają od tego także oracje wygłoszone w czasie 
ostatniego pożegnania Sapiehów. Mówił o tym między innymi 
Łyszczewski na pogrzebie Lwa: Zawsze w uciskach swoich, od nie-
przyjaciół sczyciła się ojczyzna SAPIEHAMI. Zdaniem kazno-
dziei mieli oni wspierać Stefana Batorego i Zygmunta III Wazę 

17 Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk, rkps nr 127150, Krzyż strza-
listy Oświeconego Domostwa Ich Mościów PP. Sapiehów Abo Kazanie Żałobne 
przy pogrzebieniu Ciała Jaśnie Wielmożnego Pana I. M. P Pawła Sapiehi, Pod-
kanclerzego W. K. L. OSMIAŃSKIEGO etc. etc. Starosty. Odprawione W HOL-
SZAŃSKIM KOŚCIELE Ojców Franciszkanów Konwentuałów od niego zbudo-
wanym. Przez W. X. Marka Koronę świętego Pisma Doktora, tegoż Zakonu. 
Roku Pańskiego 1635. Dnia 24. miesiąca Września (dalej: Kazanie na pogrzebie 
Pawła Stefana Sapiehy). 
18 M. Skwara, Polskie drukowane oracje pogrzebowe … , s. 376. 
19 M. Kosman, Litewskie..., s. 91, 111. 
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w ich największych podbojach i zwycięstwach20. Bezpośrednio 
z tym łączyło się wymienianie wszystkich osiągnięć zmarłego na 
polu politycznym i wojskowym. Z tego powodu Łyszczewski 
opisuje drogę kariery politycznej Lwa: 

Przystempuje do spraw publicznych. Jeszcze za szczęśliwego 
panownia Wielkiego Stephana Bathorego, był posłem do Wielkiego 
Tyrana Iwna Wasilewicza Leo Sapieha, gdzie trzeba było, i serca 
lwiego, aby był leo considens, Lew śmiały, u Tyrana legacje odpra-
wował, w której tak stanął, że od wszytkich moskiewskich senato-
rów pochwałę odniósł. Nie tu koniec legacjom, ale wysłany i na 
drugą walniejszą do Goduna [Borysa Godunowa – A. Z.], gdzie 
przez kilkadziesiąt niedziel zatrzymany w wielkim niebespieczeń-
stwie zdrowia, u narodu grubego, był tutissimus, Najbezpieczniej-
szy, aż gdy pogromiony był od wielkiego hetmana koronnego i kanc-
lerza Jana Zamoyskiego, Michał wojewoda wołoski, który z Mo-
skwą correspondencją miał, dopierosz stał się szczęśliwy legacjej 
skutek, że się z zawartym przymierzem do ojczyzny powrócił21. 

 
Dzięki poświęceniu Lwa ojczyzna miała także przez wiele 

lat żyć w pokoju22. 
Talent polityczny Lwa Sapiehy miał już zauważyć i doce-

nić król Stefan Batory, który najpierw mianował go pisarzem 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, a później podkanclerzym li-
tewskim. Łyszczewski przyrównuje go w tym miejscu do orła, 

20  Jaśnie Wielmożnemu a mnie Wielce Mciwemu KAZIMIERZOWI LEO-
NOWI SAPIEZIE, MARSZAŁKOWI W. X. Litew: Nadwornemu: Wolpiń-
skiemu Luboszańskiemu, etc. etc. etc. STAROŚCIE: Panu i Dobrodziejowi Mo-
ściwemu, przedmowa do: Kazanie na pogrzebie Lwa Sapiehy, brak paginacji. 
21 Kazanie na pogrzebie Lwa Sapiehy, brak paginacji. 
22 Tamże, k. C. 
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którego cnotami miały być sprawiedliwość i odwaga. Następnie 
znów wychwalał jego talenty polityczne wspominając, że wiele 
razy był legatem do Moskwy, gdzie na pierwszym placu, gdy mu  
się hardzie Moskwa stawiła, przecię przez kilkanaście miesięcy 
 
 

 
 

Wielki herb Sapiehów 
Źródło: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ 
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na nim wytargować nie mogła, skąd tak wielekroć poszanowa-
nie u grubego narodu odniósł, iż nie tylko osobę jego we wtórej 
legaty szanowały, ale i imię onego czcili. Młody był jeszcze LEO 
SAPIEHA, gdy zaczął wstępować w strzemię przodków swoich 
senatorów. Prawy orzeł, który się nas insze wyżej wzbił mądro-
ścią ojczyźnie w utrapieniu, i w każdym niebezpieczeństwie ra-
tunki upatrywać23. 

Łyszczewski docenił także jego starania w ratowaniu Rze-
czypospolitej i liczne poświęcenia osobiste i finansowe na jej 
rzecz: 

 
Dopieroż hetmanem zostawszy, azaż nie dźwigał ojczyzny 

upadającej, i mądrą radą, i dostatkami swemi, i męstwem niezwy-
ciężonym: swemi pieniędzmi wojsko zaciągnął czasów barzo trud-
nych, gdy wszędzie po wszytkim Królestwie powietrze zapanowało, 
przeciw nieprzyjacielowi, co prędzej się wybrawszy, kilka zamków, 
z celu nieprzyjacielskich odebrał, konfederacjej smoleńskiej, mądro-
ścią swoją, i ojcowską odwagą zabieżał. Dziwować się będą po-
tomne czasy, i mądrości, i życzliwości jego ku dobru pospolitemu. 
(...) Sam wielki Leo odważył się na to, że przedziwną mądrością 
wojsku wszytkiemu zapłacił, dobra swoje zapisami onerowawszy, 
kontentacje de suo dawszy. O wielki miłośniku Ojczyzny, kroć god-
nie za te prace, i mądrość twoje [?] podziękuje24. 

23 Jaśnie Wielmożnemu..., przedmowa do: Kazanie na pogrzebie Lwa Sapiehy, 
brak paginacji. 
24 Kazanie na pogrzebie Lwa Sapiehy, D-Dv. W cytowanym fragmencie kaza-
nia kaznodzieja najprawdopodobniej nawiązał między innymi do kampanii 
Lwa Sapiehy w Inflantach w latach 1626-1629. Wspomina, bowiem w swoich 
listach do Jana Stanisława Sapiehy o konieczności opłacenia przez niego woj-
ska z prywatnej szkatuły oraz panującej, najprawdopodobniej, dżumie, A. Zio-
ber, Korespondencja rodzinna Sapiehów z czasów wyjazdów zagranicznych Jana 
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Podobne zalety „obywatelskie” wymieniał w kazaniu na 
pogrzebie marszałka wielkiego litewskiego Kazimierz Sarbiew-
ski. Przyrównał on Jana Stanisława do złamanej laski marszał-
kowskiej, atrybutu urzędu, który zajmował. Być może było to 
nawiązanie do obyczaju panującego w dawnej Rzeczypospolitej, 
czyli łamania laski marszałkowskiej w czasie pogrzebów monar-
chów25. Zdaniem kaznodziei na tej „lasce” mieli wspierać się 
wszyscy monarchowie, a charakteryzował ją wielki majestat. Po-
przez metaforę Sarbiewski przyrównuje Sapiehę do podpory, na 
której opierali się królowie Rzeczypospolitej. Jednak, jego zda-
niem, nawet coś tak majestatycznego łamie się/umiera, tak samo 
jak królowie. Sapieha, zdaniem Sarbiewskiego, miał znaleźć się 
w niebie przyrównywanym przez mówcę do dworu królew-
skiego i tam miał służyć monarchom26. Nad śmiercią marszałka 
miał ubolewać król Władysław IV Waza, cały senat, szlachta 
Rzeczypospolitej, a także boleją Kościoły i Klasztory, Szpitale, 
i ubodzy, wierna czeladź i osierocieli Poddani, nad wywróconą 
otuch swoich podpora27. Cierpiała także cała rodzina sapieżyńska, 
w tym przede wszystkim młodszy przyrodni brat zmarłego, pi-
sarz litewski Kazimierz Leon. Sarbiewski określa Jana Stanisława 
jako całości praw podpora. Mówca wielokrotnie podkreślał 
w swoim kazaniu, jak marszałek litewski wspierał ojczyznę: (...) 
na chrześcijańskie i przyjacielskie, a żałobę nad złamaniem prze-
zacnej i wielkiej Marszałkowskiej Wielkiego Xięstwa Litewskiego 

Stanisława, Kazimierza Leona i Krzysztofa Mikołaja w latach 1627-1630. Wy-
brane zagadnienia (w druku). 
25 M. Skwara, Polskie drukowane oracje pogrzebowe..., s. 50. 
26 Kazanie na pogrzebie Jana Stanisława Sapiehy, k. A. 
27 Tamże, brak paginacji. 
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Laski i wszytkiej ojczyzny podpory28, (…) przezacnej ojczyzny i fa-
miliej podpory 29, i dalej Poległ chwalebnie wzorem dawnych onych 
Sapiehów przodków swoich pod brzemieniem miłej ojczyzny 30 . 
Sarbiewski podkreślał także, że Jan Stanisław to Najwyższy li-
tewski marszałek, i ojczyznę, i Kościół Boży, podług wokacjej swojej 
i szlacheckiej i senatorskiej wpierając, chwalebnie poległ (...)31. Ka-
znodzieja na pogrzebie marszałka litewskiego porównał także 
atrybut jego władzy, laskę, do berła królewskiego, które jego 
zdaniem miało być dopełnieniem berła boskiego, a dalej twier-
dził, że Wspiera Bóg świat polityki: ma go wspierać i król32. Uwa-
żał także, że tak, jak berło królewskie było suplementem 
i jakby przedłużeniem władzy boskiej na ziemi, tak zaś laski 
marszałkowskie, pieczęci kanclerskie, buławy hetmańskie, (...) ko-
pije i szable rycerskie, są dodatkami i supplementami berła królew-
skiego 33 . Czego Bóg nie potrafił dosięgnąć swoim „berłem” 
uczynią to za niego król i jego pomocnicy na ziemi, a sam Jan 
Stanisław Sapieha od króla, a naprzód od Boga, sobie udzieloną 
[władzą] ten nasz świat polityki wspierał i wpierając poległ34. Ka-
znodzieja głoszący kazanie, często wymieniał także urzędy i dy-
gnitarstwa, które zajmował zmarły, co miało na celu jeszcze bar-
dziej podkreślić osiągnięcia polityczne zmarłego35.  

Rzeczą charakterystyczną dla kazań pogrzebowych były 
także motywy genealogiczno (biograficzno)-chronologiczne. Są 

28 Tamże, k. A3v. 
29 Tamże, brak paginacji. 
30 Tamże, brak paginacji. 
31 Kazanie na pogrzebie Jana Stanisława Sapiehy, brak paginacji. 
32 Tamże, k. B3. 
33 Tamże, k. B3v 
34 Tamże, brak paginacji. 
35 S. Baczewski, Szlachectwo..., s. 218. 
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one także obecne w analizowanych oracjach. Mówił o tym mię-
dzy innymi Kazimierz Sarbiewski na pogrzebie marszałka wiel-
kiego litewskiego Jana Stanisława Sapiehy. Wśród jego znako-
mitych przodków wymienia: wojewodę smoleńskego Bogdana 
na Opatowie i Jelnej, który miał posiadać majątki w ziemi sie-
wierskiej oraz zasłynął z małżeństwa z księżną siewierską, woje-
wodę mińskiego Iwana Sapiehę, Andrzeja Sapiehę, który naj-
pierw był wojewodą połockim, a później smoleńskim, kaszte-
lana kijowskiego Pawła Sapiehę, Iwana Sapiehę Siemionowicza 
kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego, Bogdana, Stefana 
i Krzysztofa - pisarzy litewskich. Przedstawiciele rodu sapieżyń-
skiego mieli zajmować wiele starostw. Zdaniem Sarbiewskiego 
dzierżyli także wiele stanowisk wojskowych, w tym regimentar-
stwa. Wśród przodków Jana Stanisława, mówca wymienił także 
Andrzeja Sapiehę, wojewodę nowogródzkiego, który za pano-
wania króla Stefana Batorego, miał razem z hetmanem wielkim 
litewskim Mikołajem Radziwiłłem pokonać oddziały moskiew-
skie pod Wendą. Także w innych ekspedycjach przeciwko Mo-
skwie prowadzonych przez wcześniej wymienionego Radziwiłła 
oraz Jana Karola Chodkiewicza, Andrzej Sapieha, miał wiele 
razy pokonać nieprzyjacielskie wojska i odebrać na rzecz Rze-
czypospolitej liczne zamki i prowincje36.  Sarbiewski przyrównał 
także rodzinę Sapiehów do bardzo płodnego i pięknego drzewa, 
z licznymi gałęziami i zielonymi liśćmi, które wspaniale owocuje: 
 

przezacna familia twoja cny marszałku we krwi twojej daw-
nych Sapiehów przodków i bohaterów litewskich zrodzona, gałęzie 

36 Kazanie na pogrzebie Jana Stanisława Sapiehy, k. C2v-C3. 
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jej i owoce (...) były dziatkami i supplementami berł Xiążąt Wiel-
kich Litewskich, Monarchów Wielkich Polskich37. 

 
O sławnych przodkach rodu sapieżyńskiego wspominał 

w swoim kazaniu także Marek Korona. W czasie pogrzebu 
Pawła Stefana Sapiehy przytoczył on opowieść o królu Salomo-
nie, który wybudował miedziane naczynie, które przez Pismo 
Święte nazywane było morze miedziane, i postawił je na dwuna-
stu wołach. Zdaniem kaznodziei wspomniane „Morze” można 
było przyrównać do Rzeczypospolitej. Dalej w swoim wywodzie 
porównał, więc Sapiehów do wołów dźwigających naczynie - 
Rzeczpospolitą. Korona w tym miejscu postanowił, więc wy-
mienić 12 sławnych przedstawicieli tego rodu, którzy zajmowali 
urzędy senatorskie. Pierwszym był Jan Sapieha, który miał być 
posłem do Rzymu za panowania Aleksandra Jagiellończyka, był 
on wojewodą witebskim i marszałkiem wielkim litewskim. Tego 
Jana, syn Paweł, z Chodkiewiczówny zrodzony także miał być 
marszałkiem wielkim litewskim oraz wojewodą nowogródzkim. 
Wspomniany Paweł miał mieć trzech synów: Mikołaja, woje-
wodę witebskiego, od którego pochodzili Sapiehowie kodeńscy, 
drugiego Bogdana, wojewodę mińskiego, (obaj zrodzeni z księż-
nej Olszańskiej), i trzeciego Andrzeja wojewodę połockiego, 
a później smoleńskiego. Ten ostatni był synem Chodkiewi-
czówny. Andrzej został także hetmanem za króla Stefana Bato-
rego w czasie ekspedycji moskiewskiej, co zgadza się z twierdze-
niami Sarbiewskiego:  

 

37 Tamże, k. C2-C2v. 
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37 Tamże, k. C2-C2v. 
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Od BOGDANA idą teraźniejszy Synowie Jch MM Pan wo-
jewoda nowogródzki, któremu Boże daj długi i szczęśliwy wiek. 
Pan ANDRZEJ starosta homelski, i dzisiejszy zmarły pan pod-
kanclerzy litewski, którym Panie Boże pokaż miłościwa łaskę38. 

 
Korona wymienił także następnych znanych Sapiehów:  

 
(…) wojewodę podlaskiego, dziada hetmana wielkiego litew-

skiego Lwa Sapiehy, który rzecz godna, aby był nazwany Pater Pa-
riae. Rodzony jego był wojewodą mścisławskim ojciec one[g]o het-
mana i burzyciela Moskwy Jana SAPIEHY, panem kijowskim. 
Tych dwanaście senatorów (...) dźwigało to morze Rzeczypospolitej 
na karkach swoich, nie kryli twarz, ale ją na jawi dla mówienia 
prawdy gdy tego potrzeba było mieli: nie składali rogów ku sobie 
zazdrości, i niesnasek, które Rzeczpospolitą bodą, ale bok do boku 
przyłączywszy, przyjaźnią i miłością, i przewagą Rzeczypospolitą 
wspierało39.  
 

Na koniec Korona zaznaczył, że do dziś w tej znakomitej 
rodzinie było wielu wspaniałych urzędników, którzy wspierali 
Rzeczpospolitą swoimi uczynkami i poświęceniami40. 

Istotna w kazaniach pogrzebowych była także rola cnoty, 
o której wspomniałam już częściowo wcześniej. Ten aspekt ora-
cji wymaga jednak szerszej analizy. Posiadanie pewnych cnót 
przez zmarłych predestynowało ich i usprawiedliwiało w osiąga-
niu za życia urzędów senatorskich oraz majątków ziemskich. Od 
rokoszu Zebrzydowskiego wyrażały one różnice pomiędzy szla-

38 Kazanie na pogrzebie Pawła Stefana Sapiehy, k. E-Ev. 
39 Tamże, k. E-Ev. 
40 Tamże, k. E-Ev. 
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chtą średniozamożną oraz magnaterią, tłumaczyły, dlaczego 
tylko niektóre jednostki zasługiwały i otrzymywały wysokie 
urzędy oraz intratne starostwa, a niektóre nie41. Kazanie pogrze-
bowe pełniło, więc tutaj także rolę niejako stabilizującą i tłuma-
czącą sytuację oraz hierarchię społeczną panującą wśród szlachty, 
zwłaszcza w Wielkim Księstwie Litewskim, gdzie majątki ma-
gnaterii urastały do niebagatelnych sum, a za kwintesencję tej 
sytuacji należy uznać hegemonię Sapiehów na Litwie pod ko-
niec XVII wieku, zakończoną bitwą pod Olkiennikami 18 listo-
pada 1700 roku. Sygnalizuje to, jak istotną rolę pełniły kazania 
pogrzebowe w komunikacji staropolskiej, ale także, jak ważne 
dla szlachty były treści w nich przekazywane. Wracając jednak 
do cnót, najbardziej charakterystycznym kazaniem z omawia-
nych, które nawiązuje do tego rodzaju propagandy jest oracja 
wygłoszona na pogrzebie podkanclerzego litewskiego Pawła Ste-
fana Sapiehy przez Marka Koronę. Cnoty stały się, bowiem 
podstawą wygłoszonej mowy. Paweł Stefan Sapieha zdaniem 
kaznodziei miał przedstawiać swoją postawą aż 14 cnót: wiarę, 
nadzieję, miłość, mądrość, sprawiedliwość, potężność, zwierz-
chność, strzała – wspaniałość, stateczność, pobożność, poważ-
ność, łaskawość, cierpliwość, skromność42. Marek Korona połą-
czył je w pary i opisywał kolejno, w jaki sposób wspomniany 
Sapieha reprezentował je swoim życiem oraz w jaki sposób 
świadczyły one o jego szlachectwie. Zaś cnoty Lwa Sapiehy pod-
kreślił także w swojej mowie Łyszczewski: Nie bez przyczyny 
Duch S. sumienie sprawiedliwego przyrównał do niezwyciężoneggo 
Lwa, znać, iż Lew i serce sprawiedliwych mają między sobą jakieś 

41 S. Baczewski, Szlachectwo..., s. 218. 
42 Kazanie na pogrzebie Pawła Stefana Sapiehy, k. B1-B1v. 
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41 S. Baczewski, Szlachectwo..., s. 218. 
42 Kazanie na pogrzebie Pawła Stefana Sapiehy, k. B1-B1v. 
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podobieństwa. Przytoczył on także opowieść o trzech filozofach, 
którzy mieli przypatrywać się Lwu. Pierwszy, Arystoteles, 
stwierdził, że w głowie i w piersiach ma on własność słońca, drugi 
Plutarch, że Egipcjanie Słońcu czynili jako Bogu ofiarę ze Lwa, 
zowiąc Lwa animal solare, Zwierzem słonecznym i dalej, Bo zwie-
rzę to zaraz skoro się urodzi wzrok ma, i snu barzo jest skąpego, 
a oczy i przy samym spaniu błyszczące ma. Trzeci filozof, Plinius 
stwierdził, że Wszytkę moc ma w oczach Lwa. 

Cnota męstwa, rycerskości, przejawiała się nie tylko w ży-
ciu, ale także w samej śmierci szlachcica. Pokazywało to, jak być 
„dobrym” szlachcicem w praktyce, a także budowało chwałę 
rodu i chęć naśladowania przodków przez żyjących43. Sebastian 
Łyszczewski w swoim kazaniu na temat Lwa Sapiehy wskazał, 
co należy robić, aby „dobrze umrzeć”: 

 
Umarł w starości dobrej, pełen dni, i bogactw, i sławy. 

W starości dobrej zmarł, bo mu lat do prac wojennych i senator-
skich zabaw nie przeszkadzały44. 
I dalej: 

 
Umarł w starości, dobrej i z tej miary, że wszytkie lata i prace 

koronują starość jego, toć to jest plenus dierum, że mu żaden dzień 
bez zasług nie uszedł. (...) Po trzecie umarł w starości dobrej, bo 
passje wszytkie uskromił i zagasił45. 
 

Sprawą zawsze poruszaną na łamach kazań były fundacje 
kościelne i szpitalne zmarłych magnatów. Łączyło się to z ideą 

43 S. Baczewski, Szlachectwo..., s. 226. 
44 Kazanie na pogrzebie Lwa Sapiehy, brak paginacji. 
45 Tamże, brak paginacji. 
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szlachcica – dobrego chrześcijanina. Lew Sapieha miał wysławić 
się fundowaniem wielu kościołów. Zdaniem kaznodziei nie 
było miejsca, w którym nie ufundował on kościoła i wymienił 
między innymi: Wilno, Brześć Litewski, Orszę, Słonim, Różanę, 
w której wybudował świątynię, aby odprawiano w niej nabo-
żeństwa „wiecznymi czasy”, i wiele innych46. Miał być także naj-
większym fundatorem zaraz po królu Władysławie Jagielle47. 
Ważną kwestią była, więc także pobożność i wiara. Wspominał 
o tym Łyszczewski w swoim kazaniu. Twierdził, że Stefan Ba-
tory miał mówić o Lwie Sapieże: 

 
Ten młodzieniec stanie się wielkim mężem. Lecz przy tym za-

leceniu twoim, o Lwie Sapieho, ciężki sen widzę na oczach twoich, 
nocy heretyckiej, którym uśpiony byłeś, nie przez trzy dni, ale przez 
wiele lat, aż Bóg wszechmogący z miłosierdzia swojego, oddalił od 
ciebie sen takowy, za którego dobrodziejstwo, często, a gęsto Bogu 
pokornym sercem dziękowałeś48.  
 

Łyszczewski nawiązał w tym punkcie do konwersji Lwa Sa-
piehy z kalwinizmu na katolicyzm, uczynił z tego jednak zaletę 
zmarłego hetmana. Miał być, on bowiem zauważony i nagro-
dzony przez Boga – był więc osobą szczególną, wartą uwagi. 
W rzeczywistości przejście Sapiehy na inne wyznanie związane 
było bardziej z karierą polityczną przy Zygmuncie III Wazie, 
który zdecydowanie faworyzował katolików. Nawet sam Lew 

46 Tamże, k. B2-B2v. 
47 Jaśnie Wielmożnemu..., przedmowa do: Kazanie na pogrzebie Lwa Sapiehy, 
brak paginacji. 
48 Kazanie na pogrzebie Lwa Sapiehy, k. B-Bv. 
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46 Tamże, k. B2-B2v. 
47 Jaśnie Wielmożnemu..., przedmowa do: Kazanie na pogrzebie Lwa Sapiehy, 
brak paginacji. 
48 Kazanie na pogrzebie Lwa Sapiehy, k. B-Bv. 
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Sapieha podkreślał, że błądził w wierze, ale zamierzał też na niej 
zrobić karierę49. 

Marceli Kosman zauważa, że w połowie XVII wieku w ka-
zaniach pogrzebowych zaczyna wychwalać się pozytywne nasta-
wienie umarłych do plebsu. Ważna była także pokora chrześci-
jańska, o której wspomniano powyżej. Tego rodzaju uwagi znaj-
dujemy już także w kazaniu Sarbiewskiego, który wysławiał Jana 
Stanisława za fundowanie licznych kościołów np. w Słonimiu, 
wspieranie ubogich, budowanie szpitali50. Także Paweł Stefan 
miał wysławić się z fundacji kościelnych. Korona przyrównał 
podkanclerzego litewskiego do Abrahama, który wybudował oł-
tarz dla Boga. W swoich ojczystych dobrach Holszanach, Paweł 
Stefan, miał ufundować kościół i klasztor pod wezwaniem Jana 
Chrzciciela dla franciszkanów. Także ufundował kościoły w sta-
rostwie homelskim i sienińskim, a także: 
 

Ten jednak zacny Pan dobra swe doczesne rozdał, nie dał tego, 
aby sobie mógł podobnych nabyć na świecie, ale żeby przez te, uczy-
nił sobie praedam dóbr onych wiekuistych51. 
 

Liczne w kazaniach są również porównania zmarłych 
z znakomitymi postaciami ze świata starożytnego lub biblijnymi, 
tak jak wspomniano wyżej w przypadku Pawła Stefana i Abra-
hama. Przeważnie powoływano się na treści zawarte w Księgach: 
Hioba, Eklezjastesa, Mądrości oraz Syracha. Często odwoływano 
się także do Starego Testamentu i porównywano zmarłych 

49 M. Kosman, Litewskie..., s. 99; H. Lulewicz, Sapieha Lew..., s. 102. 
50 Kazanie na pogrzebie Jana Stanisława Sapiehy, k. A4. 
51 Kazanie na pogrzebie Pawła Stefana Sapiehy, k. C3-C3v. 
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głównie do: Abnera, Mojżesza, Gedeona, Jeftesa, Saolomona 
i Dawida52. Łyszczewski na przykład przyrównał hetmana wiel-
kiego litewskiego Lwa do Pompejusza, wobec, którego Rzym ni-
gdy nie mógł ugasić miłości swej (...), tak samo Rzeczpospolita 
zawsze będzie wdzięczna Sapieże za jego starania53. Kaznodzieja 
porównał go także do legendarnego króla Simandusa, który 
miał władać w starożytnym Egipcie. Wybudował on sobie 
wspaniały grobowiec, w którym zgromadził różnego rodzaju 
drogocenne skarby. Obudował go:  

 
także kilkoma pięknymi pałacami, w których znajdowały się 

lekarstwa, księgi i bogactwa. (...) Przez co dawał znać ten mądry 
poganin, iż im wiekszy, kto jest na ziemi, tym większy trybut po-
winien Bogu (od którego wszytko ma to co ma) oddać54. 

 
Podobnie postąpił Lew Sapieha, który wybudował klasztor 

i kościół, aby tu przezacne ciało odpoczywało. (...) a osobliwie 
wszytkie dzieła swoje wojenne wyraził, które stoją i przy tej trum-
nie, i wojenne expedicje opowiadają55. 

Jeśli zmarły odbył daleką podróż edukacyjną lub pobierał 
nauki na polskich lub zagranicznych uczelniach to także stawało 
się to punktem refleksji dla oratora. Dotyczyło to między in-
nymi Jana Stanisława, który: 

 

52 D. Platt, Kazania pogrzebowe z przełomu XVI i XVII wieku. Z dziejów prozy 
staropolskiej, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992, s. 159-160. 
53 Kazanie na pogrzebie Lwa Sapiehy, k. C2. 
54 Tamże, k. C3-D. 
55 Tamże, k. C3v-D. 
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49 M. Kosman, Litewskie..., s. 99; H. Lulewicz, Sapieha Lew..., s. 102. 
50 Kazanie na pogrzebie Jana Stanisława Sapiehy, k. A4. 
51 Kazanie na pogrzebie Pawła Stefana Sapiehy, k. C3-C3v. 
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Rósł tym właśnie dobrego wychowania trybem Jaśnie Wiel-
możny Jan Stanisław Sapieha, wielki W.X.L. Marszałek. Na sa-
mym właśnie lat swoich wzniku, na ćwieczenie do Wileńskiej na-
szej Societatis Akademie oddany znacznie między równiennikami 
[?], i w nabożeństwie, i w naukach wyzwolonych zakwitnął. Nie 
było w nim, nierzkam swowolnego, ale anie porywczego, ani roz-
pieszczonego56. 
 
 Także Marek Korona mówił o wyjazdach Pawła Stefana 
Sapiehy: 
 

Osobliwym sposobem umyślnie w roku tysiąc sześćsetnym wy-
prawił się do Rzymu, aby progi apostołów świętych i insze miejsca 
święte nawiedził. (...) Przyjechawszy tedy do Rzymu, przypusz-
czony był do pocałowania nóg najwyższego biskupa Klemensa 
Ósmego, od którego jako od ojca syn łaskawie przyjęty do cmentarza 
relikwij męczenników świętych u ś. Sebastjana wypuszczony, któ-
remi hojnie będąc od Ojca świętego udarowany, w dzień Narodze-
nia Pańskiego Najświętszy sakrament z rąk jego przyjąwszy 
z Rzymu z błogosławieństwem do Hiszpanjej, Francjej i do innych 
krajów odjachał57. 
 

W ciekawy i bardzo bezpośredni sposób powyższą analizę 
podsumuje zakończenie kazania na pogrzebie Lwa Sapiehy. Po-
kazuje ono, bowiem, jak bardzo propagandowy charakter miały 
tego rodzaju oracje oraz, w jaki sposób budowały one świado-
mość zgromadzonej na uroczystościach szlachty: 

56 Kazanie na pogrzebie Jana Stanisława Sapiehy, k. D1v. 
57 Cytat za: M. Skwara, Polskie drukowane oracje..., s. 376. 
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Ojczyzna klejnot i podporę straciła, i jak nieoszacowaną 
szkodę odniosła. Na co, gdy patrząc rzewne łzy wylewamy, sam nas 
Leo Sapieha cieszy, i ostatnie żegnanie z nami się rozstaje. A na-
przód obraca rzecz swoje do Majestatu JeKM Pana Swego Mści-
wego, przed którego majestatem regiment pokłada, i ostatnie Pana 
Swego żegna, Najaśniejszy Królu Panie Miłościwy, dziś przed Ma-
jestetem WKM stoi Wielki hetman W.X.L, (...) aby wojsku sporzą-
dzonemu i pracą swoją do obozu zaprowadzonemu mógł posiłki od 
Boskiego Majestatu uprosić. Odchodzi od WKM dziś hetman, 
który za najaśniejszego STEPHANA w Moskiwie, i w Inflanciech, 
niezwyciężonym jako Lew animuszem pułki nieprzyjacielskie pło-
szał. Odchodzi od WKM ten, którego Najaśniejszy ZYGMUNT 
III nie tylko w pokoju senatorem, ale i w boju wielkim hetmanem, 
pod Smoleńskimi murami, w Estonii, w Inflanciech, i w inszych 
Państwach doznawali: a odchodząc, nie tylko dwa klejnoty domu 
Sapieżyńskiego [Jana - A. Z.] Stanisława Wielkiego Marszałka, 
Kazimierza [Leona – A. Z.] Pisarza W. X. L zaleca, ale i Ojczyznę 
miłą, dla której ozdoby, przez wszytek czas żywota swego trudy, 
i pracę, podejmował, którego odwagi i dzielności, bogobojności, 
szczodrobliwości, wiem, iż potomne wieki nie przepomnią (...)58. 

Powyższe kazania doskonale wpasowują się w nurt XVII-
wiecznych oracji pogrzebowych. W dużej części posiadały one 
motywy panegiryczne, lub po prostu były panegirykami. Jed-
nym z ich głównych celów była propaganda na rzecz zmarłego, 
ale także jeszcze żyjących członków rodu. Szczególnie widoczne 
jest to w kazaniu wygłoszonym na pogrzebie Lwa Sapiehy, który 
miał pozostawić po sobie dwa „klejnoty” rodu. Byli nimi jego 
synowie – Jan Stanisław i Kazimierz Leon. To oni mieli dbać 

58 Kazanie na pogrzebie Lwa Sapiehy, brak paginacji. 
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58 Kazanie na pogrzebie Lwa Sapiehy, brak paginacji. 
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o dalsze losy „Domu Sapieżyńskiego” i sprawować nad nim wła-
dzę. W kazaniach wychwala się także zmarłych, a w ten sposób 
buduje się chwałę całego rodu, co miało niebagatelny wpływ na 
dalsze funkcjonowanie żyjących członków rodu na arenie poli-
tycznej. Wszystkie, więc czynności w czasie pogrzebu skiero-
wane były na utrwalenie i umocnienie pozycji Sapiehów, do 
czego wykorzystywano nawet tak przykre okoliczności, jaką 
była śmierć najbliższych członków rodziny. Wydaje się, że ka-
zania pogrzebowe w czasie ich wygłoszenia, a później i w wersji 
drukowanej, w dużej mierze wpływały na postawę szlachty i jej 
konstytuowanie, której zależało na posiadaniu silnego mentora 
w postaci synów, braci, etc. wychwalanego zmarłego. Któż, bo-
wiem nie chciał być klientem Kazimierza Leona Sapiehy, któ-
rego ojciec i brat wysławili się w bitwach, przyjaźnili się z królem, 
byli dobrymi chrześcijanami, fundowali liczne kościoły i wspie-
rali plebs. Przeanalizowane kazania pogrzebowe pozostały na 
długo w pamięci przedstawicieli szlachty i magnaterii. Przyczy-
niły się także zapewne, w jakimś stopniu, do wzrostu znaczenia 
rodu Sapiehów w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Niech 
świadczą o tym odwołania do kazania na pogrzebie Jana Stani-
sława Sapiehy, ponad 30 lat później w czasie żegnania zmarłego 
hetmana wielkiego litewskiego Pawła Jana Sapiehy, którą uczy-
nił Jan Karnicki: 

 
Paweł bohatyr (...) przy czujnym sokolim oku ma nie zwią-

zaną gębę, taką jak miał brat jego [Jan – A. Z.] Stanisław Sapieha 
(...), którego ta codzienna maksyma była: Malo esse Veronensis, 
quam Placentinus59. 

59 M. Skwara, Polskie drukowane oracje pogrzebowe..., s. 59. 
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Bartosz Różanek 

Wydział Historyczny 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 
 

Krzysztof Hegendorfer 
i jego rewolucyjny program 

nauki realizowany w Akademii 
Lubrańskiego w Poznaniu 

w XVI wieku 

 
 
 

Po upadku Cesarstwa Rzymskiego w 476 r. n. e. nastąpił 
regres w dziedzinie nauczania i organizacji szkolnictwa. Można 
wyróżnić kilka czynników takiego stanu rzeczy. Na gruzach Im-
perium Romanum zaczęły powstawać nowe państwa, a zaintere-
sowanie władcy było skierowane na zdobywanie kolejnych 
ziem, aniżeli rozwojem podbitych już terenów. Aktywną rolę 
w administrowaniu państwem przejął Kościół. Jednak jego 
przedstawicielom nie zależało na wykształceniu kolejnych grup 
społecznych, co początkowo dotyczyło również duchowieństwa 
niższego stanu. Niechęć kleru wynikała w dużej mierze z nega-
tywnego nastawienia do dziedzictwa antyku, a wykładanie jego 
spuścizny uznawano wręcz za szkodliwą działalność. Z czasem 
sytuacja zaczęła się nieco zmieniać. Dostojnicy Kościoła przy-
znali, iż warto zapoznawać przyszłych członków stanu ducho-
wieństwa, zarówno świeckiego jak i zakonnego przynajmniej 



Aleksandra Ziober 

32 

Platt D., Kazania pogrzebowe z przełomu XVI i XVII wieku. 
Z dziejów prozy staropolskiej, Wrocław – Warszawa – Kra-
ków 1992. 

Skwara M., Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII wieku. 
Bibliografia, Gdańsk 2009. 

Zieliński T., Kazanie pogrzebowe w konwencji sarmackiej pompa 
funebre, [w:] Od liryki do retoryki. W kręgu słowa literatur 
 i kultury. Prace ofiarowane profesorom Jadwidze i Edmun-
dowi Kotarskim, red. I. Kadulska,R. Grześkowiak, Gdańsk 
2004. 

Ziober A., Korespondencja rodzinna Sapiehów z czasów wyjaz-
dów zagranicznych Jana Stanisława, Kazimierza Leona 
i Krzysztofa Mikołaja w latach 1627-1630. Wybrane zagad-
nienia (w druku). 

 

 

33 

Bartosz Różanek 

Wydział Historyczny 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 
 

Krzysztof Hegendorfer 
i jego rewolucyjny program 

nauki realizowany w Akademii 
Lubrańskiego w Poznaniu 

w XVI wieku 

 
 
 

Po upadku Cesarstwa Rzymskiego w 476 r. n. e. nastąpił 
regres w dziedzinie nauczania i organizacji szkolnictwa. Można 
wyróżnić kilka czynników takiego stanu rzeczy. Na gruzach Im-
perium Romanum zaczęły powstawać nowe państwa, a zaintere-
sowanie władcy było skierowane na zdobywanie kolejnych 
ziem, aniżeli rozwojem podbitych już terenów. Aktywną rolę 
w administrowaniu państwem przejął Kościół. Jednak jego 
przedstawicielom nie zależało na wykształceniu kolejnych grup 
społecznych, co początkowo dotyczyło również duchowieństwa 
niższego stanu. Niechęć kleru wynikała w dużej mierze z nega-
tywnego nastawienia do dziedzictwa antyku, a wykładanie jego 
spuścizny uznawano wręcz za szkodliwą działalność. Z czasem 
sytuacja zaczęła się nieco zmieniać. Dostojnicy Kościoła przy-
znali, iż warto zapoznawać przyszłych członków stanu ducho-
wieństwa, zarówno świeckiego jak i zakonnego przynajmniej 



Bartosz Różanek 

34 

z treścią Pisma Świętego, czy znajomością liturgii. Niezbęde za-
tem okazało się opanowanie łaciny, niestety już nie tej klasycz-
nej, ale zwulgaryzowanej1. 

Do podniesienia z upadku nauczania zwłaszcza na pozio-
mie podstawowym, w dużej mierze przyczynił się Karol Wielki 
– twórca i propagator reformy szkolnictwa. Założenia przebu-
dowy systemu ówczesnej oświaty były bardzo ambitne. Szkoła 
miała mieć charakter powszechny, dobrowolny i bezpłatny, 
a program nauczania oparto na dwóch podręcznikach: Mar-
cjana Capella i Flaviusa Aureliusa Cassiodora. Ci twórcy zebrali 
w swoich dziełach podstawowy zasób wiadomości funkcjonu-
jący w ówczesnym świecie nauki2. To właśnie z podręcznika Ca-
pella pochodzi określenie o siedmiu sztukach wyzwolonych, 
które stały się podstawą programu nauczania w średniowiecznej 
Europie3. Tzw. renesans karoliński nie przetrwał jednak długo, 
gdyż już syn słynnego cesarza Ludwik Pobożny nie był zainte-
resowany rozwojem oświaty, czego przykładem stał się zakaz 
uczestnictwa w zajęciach szkolnych dla wszystkich, którzy nie 
chcieli wejść do stanu duchownego4. 

Jednak w kolejnych latach szkolnictwo zaczęło osiągać co-
raz wyższą pozycję. Część szkół zyskało nazwę studium generale. 
Dzięki nadanym im przywilejom, międzynarodowej randze 
i względnej autonomii, coraz bardziej zaczęły się odróżniać od 
pozostałych placówek oświatowych. Stały się one podstawą póź-
niejszych uniwersytetów, choć do końca średniowiecza studium 

                                                            
1 F. Kiryk, Nauk przemożnych perła, Kraków 1986, s. 3 – 4. 
2 Tamże, s. 6. 
3 Tamże, s. 5. 
4 Tamże, s. 7. 
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generale było nazwą zarezerwowaną dla pierwszych uczelni wyż-
szych. Uznaje się, że pierwszym uniwersytetem była uczelnia 
w Bolonii, powstała w 1088 roku. Z czasem pojawiły się ko-
lejne: w Paryżu, Cambridge, Oxfordzie, Salamance i Padwie. 
Pierwszy uniwersytet w Europie Środkowo – Wschodniej zor-
ganizowano w Pradze z inicjatywy króla czeskiego Karola IV 
Luksemburskiego w 1348 roku. Niedługo po nim powołano do 
życia pierwszą polską uczelnię wyższą, czyli Akademię Krakow-
ską założoną przez króla polskiego Kazimierza Wielkiego 
w 1364 roku5. 

Nazwa uniwersytet pochodzi od łacińskiego universitas, co 
pierwotnie oznaczało wspólnotę zawodową ludzi nauczających 
i uczących się, swego rodzaju zrzeszenie, korporację, cech. 
Pierwsze uniwersytety stały się wzorem dla kolejnych placówek 
i już w okresie średniowiecza ukształtowały się trzy modele or-
ganizacji tego typu szkolnictwa. Pierwszy z nich powstał na 
wspomnianym już Uniwersytecie Bolońskim. Uczelnia była 
zorganizowana na zasadzie korporacji: studenci tworzyli grupy 
oparte na wspólnocie językowej, a w ich ramach zawierali 
umowy z nauczycielami i ich opłacali. Korporacje studenckie 
miały charakter autonomiczny, a z ich grona wybierano rektora. 
Większość studiujących i uczących stanowiły osoby świeckie. 
Odmiennym modelem był sposób zorganizowania uczelni 
w Paryżu. Tamtejszy uniwersytet podporządkowano władzy bi-
skupa, który wpływał na kształt i dobór nauczanych treści. Ob-
owiązywały tam reguły podobne do zakonnych, natomiast 

                                                            
5 O. Pedersen, The First Universities. Studium generale and the origins of uni-
versity education in Europe, Cambridge 2000, s. 133 – 145.  
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większość nauczających i studiujących stanowiły osoby du-
chowne. Rektora wybierano z grona pedagogicznego. Ostatnim 
był model neapolitański. Jak sama nazwa wskazuje, pierwowzo-
rem stała się uczelnia w Neapolu założona przez cesarza Fryde-
ryka II, która miała charakter państwowy i niezależny od Ko-
ścioła. Panujące tam reguły były restrykcyjne, a uczniowie i pro-
fesorowie mieli zakaz opuszczania uczelni. Ten model nie ode-
grał poważniejszej roli w późniejszym czasie6. 

Program zasadniczo oparto na siedmiu sztukach wyzwolo-
nych podzielonych na trivium, w skład którego wchodziły gra-
matyka, logika i retoryka oraz quadrivium z geometrią, arytme-
tyką, astronomią i muzyką. Znajomość tych wszystkich dzie-
dzin dawała podstawę wykształcenia uniwersyteckiego7. Z cza-
sem pojawiały się kursy dotyczące konkretnych dyscyplin jak 
prawo, medycyna czy teologia, a poszczególne uczelnie zaczęły 
się specjalizować - Bolonia zasłynęła nauką prawa, a Paryż teo-
logii. Zaliczenie konkretnego poziomu studiów nie tylko po-
zwalało zdobyć określone umiejętności, ale wiązało się również 
z uzyskaniem tytułu honorowanego w całej Europie8. 

Przełomem w rozwoju sieci uniwersyteckiej i samym pro-
gramie nauczania był okres Odrodzenia. Jean Delumenau zau-
ważył, że pojawienie się dziecka w ówczesnym dyskursie spo-
łecznym, spowodowało zwrócenie uwagi na zagadnienia szkol-
nictwa. Większość dziedzin życia ulegała głębokim przemia-
nom, co wywoływało potrzebę zmian. Te najbardziej istotne 

                                                            
6 W. Seńko, Jak rozumieć filozofię średniowieczną, Kęty 2001, s. 52. 
7 M. Derwich, Uwagi nad genezą i miejscem edukacji obywatelskiej w polskim 
szkolnictwie średniowiecznym, [w:] Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej 
w społeczeństwie wielokulturowym, red. A. Szeląg, Kraków 2007, s. 9. 
8 O. Pedersen, op. cit., s. 133. 
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związane były z nauką i szeroko pojętą kulturą, a wynikały 
z sukcesów mieszczańskiej gospodarki o charakterze wczesnoka-
pitalistycznym oraz samej specyfiki tego stanu. Innymi źró-
dłami przeobrażeń stały się nowe wartości wyznawane przez lu-
dzi Renesansu, tj. świeckość, doczesność, zainteresowanie czło-
wiekiem, jego życiem i otaczającym światem czy postawa indy-
widualistyczna. Dążeniem i celem ludzi było, jak pisał Henryk 
Barycz, „osiągnięcie czysto ludzkiej wiedzy opartej na doświad-
czeniu i przesłankach rozumowych, przyjmującej konkret i rze-
czywistość za podstawę badania, a zrywającej z teocentrycznym 
sposobem myślenia”9. Środkiem do osiągnięcia postawionych 
celów stała się literatura antyczna, którą przeciwstawiono auto-
rytetowi pism kościelnych. Podstawą metod badania stały się 
krytycyzm i rozumowanie. Co ciekawe, większość humanistów 
nie odrzuciła tradycji i pojęć chrześcijańskich starając się godzić 
je z nowymi prądami intelektualnymi10. 

Humaniści oprócz działalności naukowej w ramach uni-
wersytetu, ale również poza nim, zajęli się zagadnieniami peda-
gogicznymi, zwłaszcza dotyczącymi szkolnictwa. Charaktery-
styczne dla oświaty epoki Odrodzenia, było kształtowanie no-
wych instytucji edukacyjnych, odmiennych od istniejących 
wówczas szkół kościelnych. Pierwsze takie formy nauczania po-
jawiły się we Włoszech w XIII wieku, jednak udoskonalono je 
w późniejszym okresie na fali Reformacji. Wprowadzone 
zmiany związane były z „nowoczesnym” traktowaniem dziecka, 
jego większym upodmiotowieniem, indywidualnym podej-
ściem do każdego ucznia, a także zwróceniem uwagi na potrzebę 
                                                            
9 M. Nowicki, Akademia Lubrańskiego. Organizacja szkoły i działalność wycho-
wawcza, Warszawa 2015, s. 27.  
10 Tamże, s. 26 – 27.  
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kontaktu pomiędzy uczniem a nauczycielem. Owe idee były 
rozwijane również później, również poza terenami Italii. Po-
szczególni myśliciele epoki rozprawiali nad rozwojem określo-
nych dziedzin nauki, ale także nad sposobem ich objaśniania 
studentom, aby nastąpiło to w sposób bardziej efektywny. Naj-
ważniejsze zmiany dotyczyły między innymi równego traktowa-
nia wszystkich uczniów niezależnie od pochodzenia, ogranicze-
nia karania zwłaszcza cielesnego, na rzecz wzbudzania ambicji 
w słuchaczach, oraz budowania autorytetu nauczyciela, co 
miało wynikać z jego lepszego przygotowania do zajęć i ich in-
teresującego poprowadzenia. Dążono do większego upowszech-
nienia się nie tylko szkolnictwa podstawowego, ale również 
średniego. Było to możliwe dzięki pojawieniu się sieci szkół pro-
testanckich już w XVI wieku. Powstanie alternatywnego mo-
delu edukacji spowodowało podniesienie poziomu nauczania 
w szkołach katolickich, zwłaszcza po soborze trydenckim. Pod-
stawowym zamierzeniem zmian w tych placówkach, było po-
wstrzymanie oraz późniejsze zwalczanie reformacji w Europie. 
W tym nurcie rozpoczął działalność, założony już nieco wcze-
śniej, zakon jezuitów. Zajął się on między innymi właśnie 
kształceniem młodzieży w duchu potrydenckim. Nauka w ko-
legiach jezuickich miała na celu edukację formalno – językową 
ze ścisłym naśladownictwem wzorów zaczerpniętych z dzieł Cy-
cerona, przy zachowaniu troski o rozwój fizyczny uczniów11. 

Rozwój szkolnictwa i poziom nauczania w Polsce u progu 
szesnastego stulecia dorównywał poziomowi zachodnioeuropej-
skiemu. Nauczanie podstawowe odbywało się w sieci szkół pa-
rafialnych rozsianych po całym kraju. W okresie Odrodzenia 
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liczba szkół wzrastała głównie na skutek rywalizacji religijnej ka-
tolików i innowierców, oraz w związku z rozwojem gospodar-
czym miast. Poszczególne szkoły były nadzorowane przez miej-
scowego plebana, natomiast profil kształcenia i wychowania wy-
tyczały nadrzędne władze kościelne podczas zjazdów prowincjo-
nalnych i diecezjalnych. Stopień wykształcenia nauczycieli był 
różny i zależał w dużej mierze od środków finansowych prze-
znaczonych na edukację w danej parafii. W mniejszych wsiach 
uczyli nauczyciele bez przygotowania uniwersyteckiego, nato-
miast jeśli szkoła była zamożna, pozwalano sobie na zatrudnie-
nie bakalarza albo magistra. Szkoły nie miały ustalonego pro-
gramu nauczania. Zależał on w dużej mierze od wykształcenia 
nauczyciela i jego umiejętności. Często nauka w takiej szkole 
ogniskowała się wokół zapoznawania uczniów z katechizmem 
oraz śpiewem pieśni kościelnych. Podstawowym cele szkół pa-
rafialnych było łączenie nauki, wiary i dobrych obyczajów. Na-
tomiast wysoki poziom nauczania w nich był rzadkim zjawi-
skiem. W oddziałach lokowanych w miastach mógł on być jed-
nak nieco wyższy . W ośrodkach miejskich oferowano również 
szkolnictwo na poziomie katedralnym i kolegiackim. Jednak 
nauczanie w tych placówkach odbywało się pod nadzorem i 
kontrolą duchowieństwa12. 

Powstała w 1364 roku Akademia Krakowska również po-
zostawała pod wpływem Kościoła. Zależność ta utrzymała się do 
czasów działalności Komisji Edukacji Narodowej. Sytuacja taka 
wystąpiła, mimo że wolą zarówno Kazimierza Wielkiego jak 
i Władysława Jagiełły uczelnia miała mieć charakter świecki 
i pozostać w ścisłym związku ze strukturami państwowymi. 
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Z czasem największą rolę zyskała katedra sztuk wyzwolonych, 
gdyż duża część studentów była zainteresowana ogólnouniwer-
syteckim, a nie specjalistycznym wykształceniem. Warto pod-
kreślić, że od połowy XV wieku duże znaczenie w kształceniu 
na Akademii Krakowskiej zyskały nauki ścisłe, głównie za 
sprawą dwóch stałych katedr: astronomii i matematyki. Prze-
prowadzona w 1449 roku reforma programu nauczania pozwo-
liła na korzystanie podczas wykładów z dzieł autorów klasycz-
nych. Kolejna reforma nastąpiła w latach siedemdziesiątych XV 
wieku i usprawniła proces nauczania i uatrakcyjniła same studia. 
Odrodzenie przyczyniło się do wprowadzenia nowych podręcz-
ników do łaciny, a w programie kształcenia pojawiły się greka 
i język hebrajski. Wszystkie te zmiany spowodowały nadanie 
uczelni większej renomy i rangi, a liczba studentów systematycz-
nie wzrastała. Jednak już w XVI wieku wystąpił odwrotny trend 
sprowokowany różnymi przyczynami, tj. reformacja i wojny re-
ligijne, mniejsze zainteresowanie edukacją uniwersytecką wśród 
szlachty, czy wyraźny zastój intelektualny na Akademii w tym 
czasie. Nade wszystko, na profil nauczania miało wpływ kra-
kowskie duchowieństwo, które nie pozwalało na wprowadzanie 
żadnych zmian w programach nauczania13. 

Na przełomie XV i XVI wieku w Królestwie Polskim wy-
stąpiła zatem paradoksalna sytuacja. Program Akademii Kra-
kowskiej, jedynej wówczas uczelni wyższej na terenach króle-
stwa, stawał się coraz bardziej konserwatywny, a osoby odpo-
wiedzialne za niego wzbraniały się przed jakimikolwiek zmia-
nami. Natomiast coraz większy wpływ wśród społeczeństwa, 
zwłaszcza u szlachty i mieszczaństwa, miały prądy nowej epoki, 

                                                            
13 Tamże, s. 35 – 39.  

Krzysztof Hegendorfer … 

41 

która przecież odwoływała się do humanizmu, czy wprowadza-
nia kolejnych elementów świeckości w życiu publicznym. Taki 
stan rzeczy, połączony z ambicjami biskupa poznańskiego Jana 
Lubrańskiego, spowodował powołanie do życia uczelni wyższej 
jego imienia. 

Fundator szkoły był osobą nieprzeciętną. W 1476 roku 
ukończył Akademię Krakowską uzyskując tytuł magistra sztuk 
wyzwolonych. Następnie studiował w Bolonii i Rzymie, gdzie 
zdobył tytuł doktora dekretów. W 1485 roku rozpoczął karierę 
urzędniczą i ostatecznie objął stanowisko notariusza w kancela-
rii królewskiej wraz z wieloma beneficjami kościelnymi, w tym 
stanowisko proboszcza kolegiaty Św. Marii Magdaleny w Po-
znaniu. Dzięki wstawiennictwu Jana Olbrachta w 1497 roku 
otrzymał święcenia biskupie i stanowisko biskupa płockiego. 
Po roku zrezygnował z niego obejmując biskupstwo poznańskie. 
W kolejnych latach zajmował się sprawami państwowymi, 
zwłaszcza reformą skarbu. W latach 1502 – 1503 przebywał 
we Włoszech zawierając liczne znajomości wśród tamtejszych 
renesansowych myślicieli. Pod koniec życia, z polecenia Zyg-
munta Starego, odbył wiele zagranicznych podróży dyploma-
tycznych, jednocześnie nie zaniedbując spraw biskupstwa. Pro-
wadził szeroko zakrojoną działalność na różnych polach. Zwołał 
siedem synodów diecezjalnych, przeprowadził rewizję uposaże-
nia biskupów poznańskich, ale również spowodował nadanie 
wsiom Dolsk i Ciążeń praw miejskich. Ufundował wiele kościo-
łów w Wielkopolsce i zadbał o siedzibę biskupią. Przeprowadził 
również generalny remont katedry poznańskiej i odnowił pałac 
biskupi, a w trakcie jego rządów Ostrów Tumski wyposażono 
w wodociągi, brukowane ulice oraz wzniesiono nowoczesne for-
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tyfikacje. Jednak wydaje się, że jednym z jego największych osią-
gnięć, jeśli nie największym, było ufundowanie Akademii - 
uczelni o ambicjach szkoły wyższej i w przeciwieństwie do kon-
serwatywnego Uniwersytetu Krakowskiego, opartej o renesan-
sowe wzorce. W 1518 roku biskup otrzymał uposażenie na jej 
budowę od króla Zygmunta I, natomiast sama budowa rozpo-
częła się w 1519 roku14. 

Collegium Lubranscianum działała w latach 1519 – 1780. 
Pierwszym rektorem był Jan ze Stobnicy, ceniony teolog i geo-
graf. Po jego rychłej śmierci, stanowisko te objął teolog – hu-
manista Tomasz Bederman. Wykładowcami byli Jan Kruk 
z Gniezna, również teolog, prawnicy Mateusz i Grzegorz 
z Szamotuł oraz Jakub Skrzetuski. Akademia posiadała dwa wy-
działy: humanistyczny i teologiczny, ale nie miała jednak prawa 
do nadawania tytułów naukowych, po które należało się udać 
na Akademię Krakowską bądź inną placówkę europejską. Nauki 
humanistyczne, poza Bedermanem, wykładali również Antonii 
Feliks Gall i Antoni Niger. Jednak prawdziwym przełomem dla 
uczelni okazało się przybycie Krzysztofa Hegendorfera. Ten po-
chodzący z Lipska myśliciel został dziekanem wydziału huma-
nistycznego. Za jego przyczyną powstał nie tylko statut uczelni, 
ale przede wszystkim wprowadzono nowe, rewolucyjne metody 
nauczania, które szerzej omówię w dalszej części wywodu. Jed-
nak ze względu na konflikt z Grzegorzem Snopkiem z Szamo-
tuł, scholastykiem z Akademii Krakowskiej, Hegendorfer był 

                                                            
14 Jan Lubrański, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 28, red. E. Roztworowski, 
Wrocław – Warszawa – Kraków 1973, s. 81 – 84. 
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zmuszony w 1535 roku opuścić uczelnię15. Po jego odejściu po-
ziom nauczania obniżył się, a metody renesansowe zastąpiono, 
pod wpływem krakowskich scholastyków, tymi stosowanymi 
nadal na Akademii Krakowskiej16. 

Drugi rozkwit Collegium… nastąpił w latach 1562 – 1570, 
kiedy ówczesny biskup krakowski Andrzej Czarnkowski spro-
wadził wykładowców związanych z kontrreformacją – Bene-
dykta Herbesta z Krakowa i jego braci. Jednak w latach siedem-
dziesiątych XVI wieku szkoła ponownie podupadła, głównie za 
sprawą konkurencyjnego Kolegium Jezuickiego, cieszącego się 
większą przychylnością biskupa Łukasza Kościeleckiego17. 

Pod koniec XVI wieku rozpoczęto starania o wznowienie 
działalności przez Akademię Lubrańskiego. Były sufragan wło-
cławski Jan Rozdrażewski, zapisał placówce znaczne dochody, 
dzięki którym możliwy był remont budynku oraz utrzymanie 
profesorów i studentów. Dzięki tym działaniom, na przełomie 
1613 i 1614 roku reaktywowano zajęcia w poznańskiej 
uczelni18. W 1619 roku uczelni nadano statut oparty na tym 
napisanym przez Hegendorfera, który opracowany został na zle-
cenie kapituły poznańskiej. Efektem reform z początku XVII 
wieku stało się częściowe uzależnienie Collegium Lubranscianum 
od Akademii Krakowskiej. W dużej mierze polegało ono nie 
tylko na obsadzaniu wszystkich katedr profesorami uczelni kra-

                                                            
15 D. Żołądź – Strzelczyk, Academia Lubransciana (1519 – 1780). Dzieje szkoły 
od powstania do czasów Komisji Edukacji Narodowej, [w:] Kronika Miasta Po-
znania. Jan Lubrański i jego dzieło, r. 69, t. 2, red. J. Wiesiołowski, Poznań 
1999, s. 140 – 144.  
16 Tamże, s. 146. 
17 Tamże, s. 146 – 147.  
18 Tamże, s. 148.  
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14 Jan Lubrański, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 28, red. E. Roztworowski, 
Wrocław – Warszawa – Kraków 1973, s. 81 – 84. 
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zmuszony w 1535 roku opuścić uczelnię15. Po jego odejściu po-
ziom nauczania obniżył się, a metody renesansowe zastąpiono, 
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15 D. Żołądź – Strzelczyk, Academia Lubransciana (1519 – 1780). Dzieje szkoły 
od powstania do czasów Komisji Edukacji Narodowej, [w:] Kronika Miasta Po-
znania. Jan Lubrański i jego dzieło, r. 69, t. 2, red. J. Wiesiołowski, Poznań 
1999, s. 140 – 144.  
16 Tamże, s. 146. 
17 Tamże, s. 146 – 147.  
18 Tamże, s. 148.  
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kowskiej, ale również pilnowaniu spraw karności. Sama uczel-
nia pozostawała niezależna, gdyż to kapituła poznańska osta-
tecznie zatwierdzała przysyłanych dyrektorów19. 

Akademia Lubrańskiego przetrwała do 1780 roku. Wów-
czas na mocy decyzji Komisji Edukacji Narodowej połączono ją 
z Kolegium Jezuickim w Wojewódzką Szkołę Wydziałową. Na-
tomiast dawny gmach uczelni, na cele seminarium duchow-
nego, został przekazany przez ówczesnego biskupa Antoniego 
Onufrego Okęckiego w 1784 roku20. 

Osobą, która odcisnęła swoje piętno na rozwoju poznań-
skiej uczelni był Krzysztof Hegendorfer. Urodził się w Lipsku, 
w rodzinie ubogiego tkacza z Hamburgu. Po ukończeniu szkoły 
elementarnej w swoim rodzinnym mieście w trzynastym roku 
życia, rozpoczął studia na Wydziale Artystów tamtejszego uni-
wersytetu. Pod kierunkiem znakomitego znawcy greki Piotra 
Mosellana, 6 września 1515 roku uzyskał bakalaureat nauk wy-
zwolonych. Jego niezwykłe zdolności i zapał do pracy pozwolił 
mu już w wieku 17 lat rozpocząć działalność w dziedzinie twór-
czości literackiej, pedagogicznej i naukowej w duchu humani-
zmu. Występował w charakterze gorliwego obrońcy naukowych 
i wychowawczych wartości literatury klasycznej. Swoje zainte-
resowania pogłębiał poprzez nawiązywanie bliskich relacji z naj-
wybitniejszymi ludźmi tej epoki, jak choćby Erazmem z Rotter-
damu. Po otrzymaniu magisteriatu „atrium” w 1521 roku, roz-
począł wykłady na uniwersytecie w Lipsku, by po ustąpieniu 
Mosellana objąć po nim katedrę grecystyki. To tam napisał 
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20 Tamże, s. 149. 
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pierwsze swoje prace związane z wykonywanym zawodem nau-
czyciela – Methodus conscribendi epistolas czy Dialogi pueriles. 
Zapowiadały one późniejszą twórczość w dziedzinie nauczania 
i wychowania. Swoje zainteresowania teologiczne ujawnił 
w gorliwych studiach teologicznych, które ukończył zdobyciem 
w 1523 roku bakalaureatu teologii, oraz wykładach z Pisma 
Świętego (Annotationes in Evangelium Marci), ale również wy-
daniem trzy lata później Katechizmu wiary chrześcijańskiej, uwa-
żanego za pierwszy katechetyczny podręcznik luterański. W la-
tach 1524 – 1529 odbywał studia prawnicze uwieńczone tytu-
łem doktora obojga praw zdobytym w 1536 roku we Frankfur-
cie. W tym okresie Hegendorfer zetknął się ze studiującą w Lip-
sku polską młodzieżą, a dziełko De instituenda vita et moribus 
corrigendis iuventutis, wydane w Haganau w 1529 roku, dedy-
kował swojemu uczniowi Maciejowi Drzewieckiemu. O popu-
larności zdolności pedagogicznych niemieckiego uczonego 
niech świadczy fakt wczesnego wydania jego dzieł w Krakowie 
(Rudementa grammatices Donati, 1527r. ). W uznaniu swoich 
zasług został zaproszony przez biskupa Jana Latalskiego na 
opróżnioną po Antonim Nigrze katedrę sztuk wyzwolonych 
w Akademii Lubrańskiego. Ostatecznie pojawił się w Poznaniu 
w 1529 roku, a wykłady rozpoczął w semestrze zimowym. Jego 
przybycie do Polski zostało bardzo pozytywnie odebrane. 
Szybko zyskał zaufanie członków kapituły poznańskiej, zwłasz-
cza Michała Jaktorowskiego oraz uznanie przedstawicieli hierar-
chii, jak choćby biskupa płockiego Andrzeja Krzyckiego, który 
z jego przyjazdem wiązał spore nadzieje na rozwój nauk huma-
nistycznych w Akademii. W inauguracyjnej mowie pochwalnej, 
poświęconej Latalskiemu, Hegendorfer sprecyzował program 
studiów humanistycznych, w którym starał się przeszczepić 
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kwintyliańskie zasady retorycznego wykształcenia. W kolejnych 
pracach poruszał i rozpatrywał kolejne kwestie: organizację i dy-
daktykę studiów humanistycznych, czy wychowanie prywatne. 
Starał się ugruntować swoją pozycję dziełem pochwalnym zie-
mię polską (Encomium terrae Poloniae) czy panegirykiem z oka-
zji koronacji króla Zygmunta Augusta (Declamatio gratulatioria 
in coronationem Serenissimi Junioris Poloniae Regis …). Hegen-
dorfer napisał na nowo szereg podręczników, bądź zmodyfiko-
wał i opublikował ponownie w Polsce już wydane, co miało na 
celu ułatwienie polskiej młodzieży zdobycie wiedzy humani-
stycznej. I tak Dialogi pueriles wydane pierwotnie w Lipsku 
i parokrotnie w Polsce, stanowiły prosty w formie, ale zajmujący 
podręcznik. Dzięki temu cieszył się sporym powodzeniem. 
Compendiaria conscribendarum epistolarum ratio, będące prze-
róbką wcześniejszego Methodus conscribendi epistolas, okazał się 
wkładem Hegendorfera w rozwój epistolografii. Natomiast taj-
niki sztuki wierszowania, odkrywał polskim studentom w pod-
ręczniku Stichologia seu ratio scribendorum versuus studiosis in 
Neacademia Posnaniensi dictata. Swoje wykłady w Akademii 
Lubrańskiego poświęcił przede wszystkim na retorykę łacińską, 
objaśniając Cycerona, wydając dla studentów wzory jego listów 
i traktatów. Nie zaniedbał również nauczania greki, a wykłady 
z Arystotelesa i Demostenesa oraz wydanie dzieł tego ostat-
niego, służyły podniesieniu poziomu grecystyki na uczelni. 
Wkrótce po przybyciu do Polski uczony nawiązał kontakty ze 
zwolennikami luteranizmu na terenie Poznania i całej Wielko-
polski, między innymi z Janem z Koźmina, kaznodzieją na dwo-
rze Gurków, czy lekarzem Janem Wójcikiem. Zyskał poparcie 
Stanisława Myszkowskiego, kasztelana międzyrzeckiego, i Mi-
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kołaja Kościeleckiego, wojewody kaliskiego, którego syn An-
drzej był jego wychowankiem. Swoim podopiecznym Hegen-
dorfer wszczepiał nie tylko zamiłowanie do literatury klasycznej, 
ale również podsycał w nich sympatie do reformacji. Doprowa-
dziło to do nieuniknionego konfliktu i opuszczenia przez He-
gendorfera Polski. Gdy po Tomaszu Bedermanie rektorem zo-
stał zagorzały scholastyk i przeciwnik nauk humanistycznych, 
zwłaszcza grecystyki, Grzegorz z Szamotuł doszło między nim 
a Hegendorferem do ostrego sporu na tle nie tylko naukowym, 
ale także religijnym i osobistym. Spór osiągnął moment kulmi-
nacyjny w 1535 roku. W maju tegoż roku Grzegorz wydał pi-
smo Anacephaleosis atakując publicznie luteranizm niemiec-
kiego uczonego. Mimo poparcia i opieki Łukasza Górki, kapi-
tuła przychyliła się do wniosku rektora i 19 lipca wydaliła He-
gendorfera z uczelni i miasta jako podejrzanego o herezję. 
Wprowadzenie go ponownie siłą na katedrę przez jego zwolen-
ników nie dało trwałego rezultatu i na początku zimy został 
zmuszony opuścić Poznań. Dzieła Hegendorfera publicznie 
spalono, a lwią ich część umieszczono na Index librorum prohi-
bitorum. Po powrocie do Niemiec uczony zatrzymał się we 
Frankfurcie nad Odrą. Jednak na skutek interwencji Grzegorza 
z Szamotuł, który skierował list do przewodniczących tamtejszej 
akademii z wezwaniem do usunięcia uczonego z listy jego człon-
ków, Hagendorf przeniósł się do Luksemburga, gdzie objął 
urząd syndyka miejskiego. W 1539 roku został wezwany przez 
magistrat w Rostocku do przeprowadzenia reformy lokalnego 
uniwersytetu. W związku z tym objął tamtejszą katedrę prawa, 
jednak ze względu na trudności i opór części tamtejszych profe-
sorów powrócił do Luneburga z początkiem następnego roku. 
Przyjął urząd superintendenta i sprawował go zaledwie parę 



Bartosz Różanek 

46 

kwintyliańskie zasady retorycznego wykształcenia. W kolejnych 
pracach poruszał i rozpatrywał kolejne kwestie: organizację i dy-
daktykę studiów humanistycznych, czy wychowanie prywatne. 
Starał się ugruntować swoją pozycję dziełem pochwalnym zie-
mię polską (Encomium terrae Poloniae) czy panegirykiem z oka-
zji koronacji króla Zygmunta Augusta (Declamatio gratulatioria 
in coronationem Serenissimi Junioris Poloniae Regis …). Hegen-
dorfer napisał na nowo szereg podręczników, bądź zmodyfiko-
wał i opublikował ponownie w Polsce już wydane, co miało na 
celu ułatwienie polskiej młodzieży zdobycie wiedzy humani-
stycznej. I tak Dialogi pueriles wydane pierwotnie w Lipsku 
i parokrotnie w Polsce, stanowiły prosty w formie, ale zajmujący 
podręcznik. Dzięki temu cieszył się sporym powodzeniem. 
Compendiaria conscribendarum epistolarum ratio, będące prze-
róbką wcześniejszego Methodus conscribendi epistolas, okazał się 
wkładem Hegendorfera w rozwój epistolografii. Natomiast taj-
niki sztuki wierszowania, odkrywał polskim studentom w pod-
ręczniku Stichologia seu ratio scribendorum versuus studiosis in 
Neacademia Posnaniensi dictata. Swoje wykłady w Akademii 
Lubrańskiego poświęcił przede wszystkim na retorykę łacińską, 
objaśniając Cycerona, wydając dla studentów wzory jego listów 
i traktatów. Nie zaniedbał również nauczania greki, a wykłady 
z Arystotelesa i Demostenesa oraz wydanie dzieł tego ostat-
niego, służyły podniesieniu poziomu grecystyki na uczelni. 
Wkrótce po przybyciu do Polski uczony nawiązał kontakty ze 
zwolennikami luteranizmu na terenie Poznania i całej Wielko-
polski, między innymi z Janem z Koźmina, kaznodzieją na dwo-
rze Gurków, czy lekarzem Janem Wójcikiem. Zyskał poparcie 
Stanisława Myszkowskiego, kasztelana międzyrzeckiego, i Mi-

Krzysztof Hegendorfer … 

47 

kołaja Kościeleckiego, wojewody kaliskiego, którego syn An-
drzej był jego wychowankiem. Swoim podopiecznym Hegen-
dorfer wszczepiał nie tylko zamiłowanie do literatury klasycznej, 
ale również podsycał w nich sympatie do reformacji. Doprowa-
dziło to do nieuniknionego konfliktu i opuszczenia przez He-
gendorfera Polski. Gdy po Tomaszu Bedermanie rektorem zo-
stał zagorzały scholastyk i przeciwnik nauk humanistycznych, 
zwłaszcza grecystyki, Grzegorz z Szamotuł doszło między nim 
a Hegendorferem do ostrego sporu na tle nie tylko naukowym, 
ale także religijnym i osobistym. Spór osiągnął moment kulmi-
nacyjny w 1535 roku. W maju tegoż roku Grzegorz wydał pi-
smo Anacephaleosis atakując publicznie luteranizm niemiec-
kiego uczonego. Mimo poparcia i opieki Łukasza Górki, kapi-
tuła przychyliła się do wniosku rektora i 19 lipca wydaliła He-
gendorfera z uczelni i miasta jako podejrzanego o herezję. 
Wprowadzenie go ponownie siłą na katedrę przez jego zwolen-
ników nie dało trwałego rezultatu i na początku zimy został 
zmuszony opuścić Poznań. Dzieła Hegendorfera publicznie 
spalono, a lwią ich część umieszczono na Index librorum prohi-
bitorum. Po powrocie do Niemiec uczony zatrzymał się we 
Frankfurcie nad Odrą. Jednak na skutek interwencji Grzegorza 
z Szamotuł, który skierował list do przewodniczących tamtejszej 
akademii z wezwaniem do usunięcia uczonego z listy jego człon-
ków, Hagendorf przeniósł się do Luksemburga, gdzie objął 
urząd syndyka miejskiego. W 1539 roku został wezwany przez 
magistrat w Rostocku do przeprowadzenia reformy lokalnego 
uniwersytetu. W związku z tym objął tamtejszą katedrę prawa, 
jednak ze względu na trudności i opór części tamtejszych profe-
sorów powrócił do Luneburga z początkiem następnego roku. 
Przyjął urząd superintendenta i sprawował go zaledwie parę 



Bartosz Różanek 

48 

miesięcy, gdyż 8 sierpnia 1540 roku zmarł stając się jedną z ofiar 
szalejącej tam zarazy21. 

Mimo bardzo krótkiego pobytu w Poznaniu Krzysztof He-
gendorfer wywarł duży wpływ na działalność Akademii Lubrań-
skiego. Jednym z kilku przykładów jest napisane przez niego 
dziełko Racja studiowania (Studiorum ratio). Liczy ono zaledwie 
kilkanaście stron i dziewięć rozdziałów. To właśnie w nim He-
gendorfer zawarł wszystkie swoje spostrzeżenia i rady służące 
lepszemu przyswajaniu wiedzy. Skierowane było ono do stu-
dentów Akademii i dawało wskazówki jak postępować, aby uzy-
skać sukces w nauce. 

Analiza została przeprowadzona na podstawie tekstu He-
gendorfera w tłumaczeniu Anny Pawlaczyk. 

Utwór otwiera inwokacja, w której autor wskazuje, 
że to właśnie trzymanie się określonej zasady i ustalonego postę-
powania ma ogromne znaczenie w studiowaniu. Radzi wytyczyć 
wyraźną drogę razem z jasno postawionym celem, ponieważ ta-
kie zachowanie pomoże uczniowi w przyszłej edukacji22. 

W rozdziale pierwszym uczony napomina, aby każdy ze 
studentów szedł ścieżką do której został powołany przez Boga. 
Przywołuje tutaj słowa św. Pawła z Listu do Kolosan o wyko-
rzystywaniu dogodnej sposobności oraz Salomona, że kto zbiera 
w czasie żniw jest synem mądrości, kto zaś przesypia czas letni jest 
synem zamętu23. 

                                                            
21 Krzysztof Hegendorfer, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 9, red. K. Lepszy, 
Wrocław – Warszawa – Kraków 1960 – 1961, s. 337 – 339. 
22 Krzysztofa Hegendorfera „Racja studiowania”, [w:] Kronika Miasta Poznania. 
Jan Lubrański i jego dzieło, r. 69, t. 2, red. J. Wiesiołowski, tłum. A. Pawla-
czyk, Poznań 1999, s. 214. 
23 Tamże, s. 214 – 215. 
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W rozdziale drugim Hegendorfer radzi, aby na początku 
swojej nauki każdy rozważył, skąd może spodziewać się pomyśl-
nego rezultatu swych studiów. Wskazuje tutaj również na Boga, 
który wzywany w modlitwie, może szczęśliwie poprowadzić 
młodego człowieka przez czas edukacji i pomóc w dokonaniu 
dobrych wyborów24. 

W kolejnym fragmencie autor wskazuje na wyższość sztuk 
wyzwolonych i nazywa je darem od Boga. Z jednej strony przy-
tacza List do Koryntian, w którym Św. Paweł mówi, że dar prze-
mawiania w mądrości, a zarazem dar wiedzy otrzymuje się bez-
pośrednio od Ducha Świętego, a z drugiej Salomona piszącego 
w drugim rozdziale księgi Eklezjasty, że mądrość jest dobrem 
lepszym niż niewiedza, tak jak światłość jest lepsza od ciemno-
ści25. 

W następnym rozdziale Hegendorfer szeroko opisuje 
umiejętności rozkładania godzin nauki. Wskazuje na wprowa-
dzenie i utrzymanie porządku w studiowaniu, co ma pomóc 
w bardziej efektywnej nauce. Najlepszą receptą jest podzielenie 
dnia na ustalone godziny, w ramach których student ma uczyć 
się określonych przedmiotów. Poleca, żeby szkolić się z dialek-
tyki i literatury greckiej przed południem, a retoryki i literatury 
łacińskiej popołudniu. Rekomenduje ćwiczenia stylistyczne 
rano, gdyż wówczas umysłu ludzkiego nie rozpraszają inne 
czynności i sprawy. W trakcie nauki zaleca ciszę i nade wszystko 
zaś radzi porządek26. 

Dalsza część rozprawy poświęcona jest zachowaniu stu-
denta przy powtarzaniu, bądź własnej lekturze dzieł zalecanych 
                                                            
24 Tamże, s. 215. 
25 Tamże, s. 215. 
26 Tamże, s. 215 – 216.  
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autorów. Udziela w tym przypadku następujących rad: student 
ma jak najpilniej przysłuchiwać się słowom profesorów, noto-
wać myśli, zdania i słowa godne uwagi, nawet jeśli jest to słowo 
nowe, bądź dawno nieużywane, a tym bardziej jeśli będzie to 
zgrabna metafora czy figura stylistyczna. Hegendorfer zaleca 
słuchać rad profesorów, jak czytać dzieła poszczególnych auto-
rów, aby czerpać z ich treści jak najwięcej pożytku. Wszystkie 
uwagi i spostrzeżenia student powinien w jak największym stop-
niu sobie przyswoić27. 

W rozdziale dotyczącym lektury własnej autor Racji Stu-
diowania zaleca najpierw osłuchanie się z lekturą publiczną. Na-
tomiast przed samym czytaniem określonych fragmentów, radzi 
ćwiczenie i powtarzanie określonych struktur gramatycznych 
i retorycznych, przepisywanie konkretnych zwrotów i wyrażeń, 
tak by przy lekturze własnej innych autorów, student mógł 
wszystko zrozumieć. Autor rozprawy poleca czytanie Cycerona 
przez jego retoryczne zacięcie oraz użycie znakomitej łaciny, 
a jednocześnie dzieł Terencjusza, ze względu na używany przez 
niego potoczny język. Po więcej wskazówek Hegendorfer odsyła 
do dzieła Erazma z Rotterdamu O metodzie studiowania28. 

W rozdziale siódmym niemiecki uczony podejmuje temat 
wygłaszania mów. Z jednej strony duży nacisk kładzie na ćwi-
czenie ich w sposób systematyczny, a z drugiej radzi znaleźć 
wzorzec, według którego te mowy będą wygłaszane. Radzi roz-
poczynać od rzeczy łatwiejszych, stopniowo przechodząc na 
wyższe poziomy. Najpierw uczeń ma zająć się kwestiami styli-

                                                            
27 Tamże, s. 216 – 217.  
28 Tamże, s. 218 – 219.  

Krzysztof Hegendorfer … 

51 

stycznymi, a dopiero później retoryką. Autor popiera urządza-
nie rozpraw retorycznych, jednak mających służyć określonemu 
celowi, np. sprawom astronomii29. 

Kolejna część poświęcona jest zapamiętywaniu. Mimo, 
że w czasach Hegendorfera coraz więcej informacji było zapisy-
wanych, to mimo wszystko uczony zaleca, aby student jak naj-
więcej nauczył się na pamięć. Jeśli ktoś nie był obdarzony dobrą 
pamięcią, to powinien ją doskonalić poprzez staranie, zamiło-
wanie i wytrwałość30. 

W ostatnim i najdłuższym zresztą rozdziale, autor przed-
stawia 12 różnych zagadnień i typów argumentacji, które stu-
dent może podejmować. Należą do nich następujące rodzaje:  

1. gramatyczny – zawierają się w nim zagadnienia grama-
tyczne, zwłaszcza rzadkie, archaiczne, bądź nowe 
słowo, nowa figura czy nowy sposób wyrażania się; 

2. dialektyczny – dotyczy środków retorycznych, jak sylo-
gizm czy dylemat, oraz środków dialektycznych, czyli 
sposobu poprawnego rozumowania i wnioskowania;  

3. retoryczny – zawiera używanie stylistycznych i reto-
rycznych przykładów znalezionych u poszczególnych 
twórców klasycznych; 

4. filozofii fizycznej – znajduje się w nim wszystko, co fi-
lozofowie i poeci napisali o naturze roślin; 

5. filozofii moralnej – czyli zachowania, które poszcze-
gólni filozofowie pochwalają w obyczajach ludzkich;  

                                                            
29 Tamże, s. 219 – 220.  
30 Tamże, s. 220.  
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6. filozofii politycznej – zaliczają się tutaj sławne powie-
dzenia wybitnych osób o rządzeniu i rządzących pań-
stwem; 

7. filozofii ekonomicznej – zawiera opis powinności ludz-
kich w prowadzeniu domu i gospodarstwa; 

8. historyczny – to zwięzłe opowieści o ważnych wydarze-
niach godnych zapamiętania, ale i użytecznych; 

9. różnorodnych zwyczajów – opis wszelkich obyczajów 
ludzi, plemion, narodów czy państw wraz z oceną, 
które z nich należy pochwalić, a które zganić; 

10. fabularny – to wszelkie znaczniejsze mity i opowieści 
warte przytoczenia; 

11. geograficzny – na niego składa się historia powstawania 
i rozwoju miast, krain i państw; 

12. astrologiczny i astronomiczny – tutaj zalicza się opis 
mocy i wpływu ciał niebieskich na zachowania ludz-
kie31. 

Autor podkreślał, że ważna jest nie tylko znajomość wyżej 
przedstawionych zasad i reguł, ale przede wszystkim umiejęt-
ność ich zastosowania w praktyce. Autor radzi ułożenie reguł 
w jasny i przejrzysty dla każdego studenta sposób, co ułatwiłoby 
ich wykorzystanie32. 

Hegendorfer kończy swój wywód następującym stwierdze-
niem: Takie to zagadnienia zamierzałem przedstawić młodemu 
człowiekowi, aby wiedział, jaką przyjąć właściwą metodę i regułę 
studiowania33. 

                                                            
31 Tamże, s. 220 – 223.  
32 Tamże, s. 223 – 224.  
33 Tamże, s. 224. 
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Dla zachęcenia i podtrzymania zapału do studiowania na 
koniec swojej rozprawy dołącza Pochwałę studiowania z Erotyku 
Demostenesa34. 

Wydaje się, że program zawarty w Racji studiowania 
Krzysztofa Hegendorfera, choć bazujący zarówno na chrześci-
jańskiej jak i antycznej tradycji, odchodzi od zwyczajowego 
wówczas modelu nauczania, na rzecz odmiennego i polegają-
cego nie tylko na zapamiętywaniu treści, ale również na rozu-
mieniu ich oraz stosowaniu w życiu przy wykorzystaniu okre-
ślonych technik. Dzięki takiemu podejściu młody człowiek 
wchodzący w dorosłe życie mógł dużo łatwiej zastosować swoją 
wiedzę w życiu codziennym. Program uczonego miał na celu 
bardziej praktyczne podejście do kształcenia. Znajomość okre-
ślonych obszarów wiedzy była, rzecz jasna, niezbędna. Jednak 
okazywała się zaledwie pierwszym krokiem. Kolejnym stawało 
się wykorzystanie nabytych umiejętności w przyszłej pracy nau-
czycielskiej, naukowo – badawczej, urzędniczej czy wreszcie ka-
rierze politycznej. Czytając i analizując propozycje Hegendor-
fera wiele z tamtych postulatów można przenieść do obecnego 
nauczania. Mimo, że upłynęło prawie 500 lat od opublikowania 
Studiorum ratio to sądzę, że opublikowana wówczas rozprawa 
nie zestarzała się w swoim przekazie i może posłużyć obecnemu 
i przyszłym pokoleniom. 

 

 

 

                                                            
34 Tamże, s. 224. 
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34 Tamże, s. 224. 
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Relacje pomiędzy 
Marią Wirtemberską a rodzicami 

 
 
 

Maria Wirtemberska była najstarszą po Teresie córką Ad-
ama Kazimierza Czartoryskiego i Izabeli z Flemingów. Teresa 
mając niespełna piętnaście lat, umarła w 1780 r. w skutek cięż-
kiego poparzenia, a po tym wydarzeniu Izabela na jakiś czas wy-
cofała się z życia publicznego, poświęcając więcej uwagi pozo-
stałym dzieciom1. Treść niniejszego artykułu koncentruje się na 
relacjach pomiędzy rodzicami-Kazimierzem i Izabelą, a córką - 
Marią. Omawiany okres obejmuje lata od 1768 r do 1835 - 
czyli od urodzin księżnej, przez śmierć jej ojca w 1823 r., aż po 
śmierć matki w 1835 r., co daje 68 lat. Największy nacisk ze 
względu na bogactwo źródeł dotyczy jednak późniejszych lat ży-
cia młodej arystokratki. Pierwsze zachowane listy pochodzą z lat 
osiemdziesiątych XVIII wieku. Na podstawie korespondencji 
podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: Jakimi zwro-
tami obdarzali się Czartoryscy? Jakie uczucie ich wiązało? 
O czym Adam i Izabela pisali z Marią, a czym dzieliła się 
w korespondencji córka z rodzicami? Jakie łączyły ich więzi? 

                                                            
1 A. Cholewianka-Kruszyńka, Panny Czartoryskie, Warszawa 1995, s. 15-16; 
H. Waniczykówna, Izabela z Flemingów, [w:] Czartoryscy, trzydzieści sześć ży-
ciorysów, Kraków 1938, s. 119.  
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Jaki wywierali na siebie wpływ i w jaki sposób okazywali sobie 
uczucie?  

Maria wychowywana była początkowo w Warszawie w Pa-
łacu Błękitnym, a od 1782 przebywała w Puławach2. O jej wy-
kształcenie troszczyła się matka Izabela, a po ojcu, który nie 
mały wkład włożył w pielęgnację języka ojczystego, odziedzi-
czyła wielką siłę uczucia i niezwykłe bogactwo fantazji3.  

Początkowo rodzice chcieli wydać Marię za Józefa Ponia-
towskiego, szybko jednak poruczono ten pomysł i ostatecznie-
poślubiła Fryderyka Ludwika von Wurttemberg-Montbe-
liorda. Książe ten skoligacony był z najpotężniejszymi królew-
skimi rodami, co miało szczególny wpływ na wybór małżonka. 
Szczególnie Izabeli zależało na tym związku, wyobrażała ona so-
bie, że Maria dzięki temu w przyszłości uzyska koronę, moty-
wowała ją więc troska o przyszłość swojej najstarszej córki4. 
Sama Maria raczej nie była szczególnie pozytywnie nastawiona 
do tego pomysłu, ale była uległa wobec matki i nie potrafiła 
przeciwstawić się jej woli5. Do ślubu doszło w 1784 r. Trzy mie-
siące później (styczeń 1785 r.) państwo młodzi wyjechali do 
Berlina, a następnie do Montbéliard, aby ostatecznie osiąść 
w zamku w Trzebiatowie na Pomorzu. Izabela Czartoryska to-
warzyszyła w niektórych miejscach podczas podróży poślubnej 

                                                            
2 A. Aleksandrowicz, Z kręgu Marii Wirtemberskiej, Antologia, Warszawa 
1978, s. 7. 
3 S. Duchińska, Wspomnienia z życia Maryi z Ks. Czartoryskich Ks. Wirtember-
skiej, Warszawa 1886, s. 7 
4 A. Cholewianka-Kruszyńka, op.cit., s. 18-19; H. Waniczykówna, op. cit., 
s. 119. 
5 A. Cholewianka-Kruszyńka, op. cit., s. 20. 
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młodej pary6. Wprowadzała np. swoją córkę na dwór Fryderyka 
II w latach 1784/85 i 17877. 

W 1788 r. młodzi wracają do Polski. Czartoryscy zafundo-
wali swojej córce i jej mężowi dom w Puławach. O inwestycji 
tej dowiadujemy się m.in. z listu datowanego na 26 marca 1790 
r. do matki. Maria relacjonuje w nim ponadto o tym, jakie po-
zycje z literatury przeczytała, dzieli się z nią swoją opinią i od-
czuciami co do danych dzieł. Maria wdzięczna jest, że ojciec 
wyposażył ją w gotówkę, która pokryje koszty materiałów prze-
znaczonych na jej przyszły pałac nazywany Marynki. Ze słów 
autorki wywnioskować można, że pokładała wiele nadziei w ten 
obiekt i bardzo cieszyła się z jego realizacji8.  

W roku 1789 książę Ludwik uzyskał indygenat i nominację 
na generała-majora, dowódcę dywizji małopolskiej wojsk ko-
ronnych. Jako wódz wojsk litewskich w wojnie z Rosją 1792 w. 
symulując chorobę i pozostając bezczynnym, działał na korzyść 
Prus i Rosji, czym walnie przyczynił się do przegrania wojny. 
Gdy książę zdradził Rzeczpospolitą, wkrótce opuścił jej teryto-
rium. Maria Wirtemberska już wcześniej (maj 1792 r.) wszczęła 
postępowanie rozwodowe i w tym czasie przebywała wraz 
z matką w warszawskim klasztorze sióstr sakramentek. Sama 
Izabela obwiniała się odpowiedzialnością za związek swojej 
córki z Ludwikiem, z czego zwierza się swojemu mężowi w jed-
nym z listów9. Małżeństwo Czartoryskiej z Wirtemberskim za-
kończyło się rozwodem w październiku roku 1793 r. i nie wia-
domo kiedy zaczął się kryzys w ich małżeństwie. Listy Izabelli 

                                                            
6 Tamże, s. 23-24. 
7 H. Waniczykówna, op. cit., s. 119. 
8 S. Duchińska, op. cit., s. 23.  
9 H. Waniczykówna, op. cit., s. 122. 
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6 Tamże, s. 23-24. 
7 H. Waniczykówna, op. cit., s. 119. 
8 S. Duchińska, op. cit., s. 23.  
9 H. Waniczykówna, op. cit., s. 122. 
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pełnej radości o związku córki zaprzeczają temu, by genezę kon-
fliktu szukać na początku, chyba, że Maria ukrywała ten fakt 
przed rodzicami by oszczędzić im zmartwień. Wybuchy mę-
żowskiego gniewu były częste, z początku powodem była za-
zdrość o przywiązanie do rodziny, szczególnie do matki. Męż-
czyzna zarzucał żonie również, że jest od niej zależna. Sytuację 
pogarszały napływające z Polski listy10. Wkrótce po zdradzie 
Ludwika i oddaniu syna na warunkach rozwodu, Maria straciła 
sens życia, i według Aldony Cholewianki-Kruszwickiej przed 
samobójstwem lub depresją kobietę uratowało jej wielkie przy-
wiązanie do domu i rodziny. Kochała ona bardzo rodziców 
i rodzeństwo, z matką miała wręcz relacje przyjacielskie11. 

Po rozwodzie Wirtemberska przebywała najczęściej w War-
szawie. Od roku 1798 do 1804 zimy spędzała w Wiedniu, 
a okres letni w Puławach. W latach 1808-1816 prowadziła 
w Warszawie salon literacki12. 

Maria posługuje się w swoich listach językiem polskim 
przeplatanym francuszczyzną. Może to być dość paradoksalne, 
jako że czuje się bardzo polką, oburza ją nawet panująca moda 
francuskiego wychowania, z zaniedbaniem mowy ojczystej, 
o czym zresztą relacjonuje w jednym liście. Malwinę napisała 
po polsku i według S. Duchińskiej listy swoje też by nakreśliła 
języku ojczystym gdyby wiedziała, że będą kiedyś drukowane13.  

Kobiety obdarowują się wieloma czułymi zwrotami. 
W każdym z listów możemy czytać słowa pełne uniesień:  

                                                            
10 A. Cholewianka-Kruszyńka, op. cit., s. 25.  
11 Tamże, s. 32.  
12 A. Aleksandrowicz, op. cit., s. 9. 
13 S. Duchińska, op. cit., s. 22. 
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Bywaj zdrowa, moja najlepsza przyjaciółko, moja mamo luba, 
miła i nad wszystko ukochana, (…) raduję się, że wiosna się 
zbliża, że ty jesteś moja, moja, luba mamo i ciebie tak szczerze, tak 
dusznie, (…) tak serdecznie kocham14,(…) dobra mameczko,(…) 
droga mamo, (…) dobra i droga przyjaciółko, (…) słodko matko, 
(…) najukochańsza matko i najlepsza zarazem przyjaciółko, (…) 
drogie kochanie, (…) moja duszko, moja mamo luba, droga, ko-
chanie!, (…) najdroższa mamo, moja dobra, tkliwa przyjaciółko .  

Ojca określa słowami: 

Mój papo kochany, (…)mój papo luby, kochany. Mówić ci, 
jak cię kocham, jest jedną z największych uciech dla mnie; czynię 
to najczęściej jak mogę i powtarzam, że kocham cię dusznie, 
serdecznie i będę równie kochała zawsze, zawsze, zawsze15, (…) 
bądź zawsze drogi papo tyle szczęśliwym, ile kocha cię twoje 
wdzięczne dziecko16, (…) mój Papa luby ja ciebie dusznie, dusznie 
kocham 17, (…) Cher cher18 Papa kocham cię nad wszelkie wyrazy 
– kocham cię boś ty dla mnie tak dobry tak jedynie dobry – mój 
Papa luby drogi obyś był zawsze tak szczęśliwy jak jesteś kochany 
od swojej wdzięcznej czułej najserdeczniej przywiązanej własnej 
Marysi19, (…) drogi Tato, drogi i miły przyjacielu20, (…) luby 

                                                            
14 A. Cholewianka-Kruszyńka, op. cit., s. 39. 
15 List z 24 marca 1809, [w:] S. Duchińska, op. cit., s. 139. 
16 Tamże, s. 140. 
17 Fundacja Książąt Czartoryskich (dalej: FKC), sygn. 6031/1 III Rkps., Adam 
Kazimierz Czartoryski. Korespondencja rodzinna. Listy od córki Marii z Czarto-
ryskich Wirtemberskiej. XVIII-XIX w., k. 13.  
18 Drogi, najdroższy. 
19 FKC, sygn. 6031/1 III Rkps., k. 15. 
20 Tamże, k. 13.  
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10 A. Cholewianka-Kruszyńka, op. cit., s. 25.  
11 Tamże, s. 32.  
12 A. Aleksandrowicz, op. cit., s. 9. 
13 S. Duchińska, op. cit., s. 22. 

Relacje pomiędzy Marią Wirtemberską a rodzicami 

59 

Bywaj zdrowa, moja najlepsza przyjaciółko, moja mamo luba, 
miła i nad wszystko ukochana, (…) raduję się, że wiosna się 
zbliża, że ty jesteś moja, moja, luba mamo i ciebie tak szczerze, tak 
dusznie, (…) tak serdecznie kocham14,(…) dobra mameczko,(…) 
droga mamo, (…) dobra i droga przyjaciółko, (…) słodko matko, 
(…) najukochańsza matko i najlepsza zarazem przyjaciółko, (…) 
drogie kochanie, (…) moja duszko, moja mamo luba, droga, ko-
chanie!, (…) najdroższa mamo, moja dobra, tkliwa przyjaciółko .  

Ojca określa słowami: 

Mój papo kochany, (…)mój papo luby, kochany. Mówić ci, 
jak cię kocham, jest jedną z największych uciech dla mnie; czynię 
to najczęściej jak mogę i powtarzam, że kocham cię dusznie, 
serdecznie i będę równie kochała zawsze, zawsze, zawsze15, (…) 
bądź zawsze drogi papo tyle szczęśliwym, ile kocha cię twoje 
wdzięczne dziecko16, (…) mój Papa luby ja ciebie dusznie, dusznie 
kocham 17, (…) Cher cher18 Papa kocham cię nad wszelkie wyrazy 
– kocham cię boś ty dla mnie tak dobry tak jedynie dobry – mój 
Papa luby drogi obyś był zawsze tak szczęśliwy jak jesteś kochany 
od swojej wdzięcznej czułej najserdeczniej przywiązanej własnej 
Marysi19, (…) drogi Tato, drogi i miły przyjacielu20, (…) luby 

                                                            
14 A. Cholewianka-Kruszyńka, op. cit., s. 39. 
15 List z 24 marca 1809, [w:] S. Duchińska, op. cit., s. 139. 
16 Tamże, s. 140. 
17 Fundacja Książąt Czartoryskich (dalej: FKC), sygn. 6031/1 III Rkps., Adam 
Kazimierz Czartoryski. Korespondencja rodzinna. Listy od córki Marii z Czarto-
ryskich Wirtemberskiej. XVIII-XIX w., k. 13.  
18 Drogi, najdroższy. 
19 FKC, sygn. 6031/1 III Rkps., k. 15. 
20 Tamże, k. 13.  
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drogi kochany Papa, (…) ciebie kocham nad wszelkie wyrazy21, 
(…) mój najdroższy najlubszy i najukochańszy Papa22, (…) mój 
dobry i świetny Przyjacielu!, (…) Papa a tymczasem przytulam cię 
z najczulszym najwdzięczniejszym przywiązaniem do tego serca co 
ciebie kocha, lubi, wielbi nad wszelkie wyrazy23. 

Matka zaś zwraca się do córki równie oddanie: 

Moja Marysiu Kochana, droga i ulubiona, (…) jak cię z duszy 
i serca kocham. Niech Cię Bóg błogosławi, prowadzi, uszczęśliwia, 
uzdrowi i (…)24 przyprowadzić do nas co się tak kochamy25, (…) 
moja Marysiu, (…) Moja ulubiona i kochana i droga Marysiu26, 
(…) niech cię bóg błogosławi moja Marysiu kochana. Z serca 
z duszy kochana. Moja Marysiu najmilsza27, (…) niech cię bóg 
błogosławi tak jak ja imieniem jego. Niech wszystko dobre na ciebie 
spływa, niech ci się wszystko śmieje. Ale moja Marysiu jeżeli moje 
życie ci miłe to się szanuj un plusc'que et au moral28. 

O czym zaś pisały kobiety? Jaka jest właściwa treść 
korespondencji, poza obdarowywaniem się pochlebstwami?  

Maria najwięcej uwagi w swoich listach do rodziców, tak 
naprawdę poświęca balom i spotkaniom towarzyskim, w któ-
rych brała udział. Opisuje uczty i zabawy, często połączone 

                                                            
21 Tamże, k. 17. 
22 Tamże, k. 19. 
23 Tamże, k. 29. 
24 Słowo nieczytelne. 
25 FKC, sygn. 6139 II Rkps, Wirtemberska M. Korespondencja rodzinna. Listy 
Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej do matki Izabeli. 1781, 1784, k. 10. 
26 Tamże, k. 12. 
27 Tamże, k. 16. 
28 Tamże, k. 18. 
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z odgrywanymi sztukami29: Wczoraj był u mnie muzykalny wie-
czór (…) najpierw grano uwerturę Cyganów Lessla, bardzo, bar-
dzo ładną, potem panna Najemska śpiewała bardzo ładną arię Ci-
marosy. Później śpiewaliśmy bardzo piękną mszę Lessla. (…) 
Onegdaj pan de Witt dał balik, który się powiódł wybornie, bardzo 
było wesoło, moim zdaniem była to najweselsza zabawa w tym kar-
nawale30.  

Drugim, równie często poruszanym tematem są kwestie 
związane z literaturą i sztuką. Informują się o wystawianych 
utworach scenicznych31: Wczoraj byłam w teatrze francuskim. 
Grano sztukę pod tytułem La délicate i jeszcze jakąś farsę. Jest kilku 
dobrych aktorów, śpiewają nieźle, sala wcale ładna..., (…) 
W ostatki był u pani Chodkiewiczowej bal dla dzieci i dorosłych. 
(…) Na imieniny księcia Józefa gotują się różne rzeczy. Ma być 
teatr u pani Wincentowej Potockiej, będą grali Małżeństwo 
tajemne i Rywalów32. 

Kobiety wymieniają się również własną twórczością lite-
racką. Przedstawiają te dzieła osoba ze swojego otoczenia by za-
czerpnąć opinii, a następnie się nimi wymieniają. Najważniejsza 
jest i tak ocena adresata: Tymczasem posyłam ci moją małą po-
wiastkę z pozaprzeszłej soboty, która znalazła także niejakie powo-

                                                            
29 List z 4 kwietnia 1809, List z 27 kwietnia 1810, List z 2 luty 1815, List 
z 26 marca, List z 10 lutego, List z 9 marca, List z 23 lutego, List z 9 stycznia, 
List z 14 marca, List z roku 1808, [w:] S. Duchińska op. cit., s. 27, 30, 32-33, 
35, 117-118, 123-124, 128-129, 147, 148-150, 161-163. 
30 A. Cholewianka- Kruszyńka, op. cit., s. 38. 
31 List z 18 marca 1815, List z 26 marca, List z 20 marca, List z 16 marca, List 
z 1791, List z 16 marca, List z 2 lutego, List z 7 stycznia, List z 9 marca 1808, 
[w:] S. Duchińska,op. cit., s. 33-35, 111, 114-115, 130, 137, 146, 164-165. 
32 A. Cholewianka- Kruszyńka, op. cit., s. 38. 
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21 Tamże, k. 17. 
22 Tamże, k. 19. 
23 Tamże, k. 29. 
24 Słowo nieczytelne. 
25 FKC, sygn. 6139 II Rkps, Wirtemberska M. Korespondencja rodzinna. Listy 
Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej do matki Izabeli. 1781, 1784, k. 10. 
26 Tamże, k. 12. 
27 Tamże, k. 16. 
28 Tamże, k. 18. 
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(…) Na imieniny księcia Józefa gotują się różne rzeczy. Ma być 
teatr u pani Wincentowej Potockiej, będą grali Małżeństwo 
tajemne i Rywalów32. 

Kobiety wymieniają się również własną twórczością lite-
racką. Przedstawiają te dzieła osoba ze swojego otoczenia by za-
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29 List z 4 kwietnia 1809, List z 27 kwietnia 1810, List z 2 luty 1815, List 
z 26 marca, List z 10 lutego, List z 9 marca, List z 23 lutego, List z 9 stycznia, 
List z 14 marca, List z roku 1808, [w:] S. Duchińska op. cit., s. 27, 30, 32-33, 
35, 117-118, 123-124, 128-129, 147, 148-150, 161-163. 
30 A. Cholewianka- Kruszyńka, op. cit., s. 38. 
31 List z 18 marca 1815, List z 26 marca, List z 20 marca, List z 16 marca, List 
z 1791, List z 16 marca, List z 2 lutego, List z 7 stycznia, List z 9 marca 1808, 
[w:] S. Duchińska,op. cit., s. 33-35, 111, 114-115, 130, 137, 146, 164-165. 
32 A. Cholewianka- Kruszyńka, op. cit., s. 38. 
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dzenie; ale nie uznam w niej żadnych zalet, dopóki ty jej nie po-
chwalisz33. (…) Posyłam ci moja dobra mameczko piosenkę z wło-
skiej opery, którą tu całą zimę grali, i co ja tak lubię, że nie sposób. 
Słowa były włoskie, ma się rozumieć, przetłumaczyłam je tak jak 
mogłam na francuskie. Kiedy będziesz w wielkim spleenie, bardzo 
zniechęcona, to tylko zaśpiewaj, a zobaczysz, jak ci będzie lekko 
i zdrowo na sercu. (...) Mówisz, że ładnie piszę, że dzieciństwa te 
cię bawią, że dobrze buffonuję. Czy wiesz, że dumną jestem z tego, 
że też nikt nie umie lepiej uwydatnić zalet moich od ciebie? Nikt 
mię nie rozumie lepiej, nie ocenia zasług moich i wartości we-
wnętrznej jak ty mamo; ale żart na bok, ja nie umiem do nikogo 
pisywać, tylko do ciebie, bo aby napisać jako tako, muszę extra ko-
chać i extra być kochaną od osoby, do której piszę, i być przejętą 
przedmiotem, o którym piszę…”34. 

Jednak najczęściej obdarowują się wzajemnie przeróżnymi 
dziełami literackimi, z którymi miały styczność. Oceniają je 
i dopytują się nawzajem o opinie35: Czy czytałaś, kochana mamo, 
romans pani de Genils pod tytułem Oblężenie Roszeli? Nie wiem, 
czy podzielasz moje zdanie, bo ja uważam to dziełko za niezmier-
nie słabe. (…) Posyłam ci, droga mamo, romanse, które mi oddasz 
w Puławach36. 

Z Treptowa Maria relacjonowała matce: Rysuję, czytam bar-
dzo wiele, zresztą tak jestem zajęta, że dzień wydaje mi się bardzo 
krótki. Wiadomo również z listów, że Izabela wysłała córce grec-
kie tragedie. W innym liście informuje matkę: Nauczyłam się 

                                                            
33 List z 27 marca, [w:] S. Duchińska, op. cit., s. 25-26. 
34 List z 1-go maja 1790, [w:] S. Duchińska, op. cit., s. 114. 
35 List z 4 kwietnia 1809, List z 20 marca, List z 5 listopada 178…, List z 11-
go marca 1790, List z 23 lutego, List z 16 marca, List z 16 lutego, [w:] tamże, 
s. 26, 110, 112-113, 127, 130, 148. 
36 A. Cholewianka-Kruszyńka, op. cit., s. 38. 
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teraz pisać wiersze i napisałam w chwili wielkiego spleem, proszę 
do niej dorobić muzykę i śpiewać czasami na moją pamiątkę37. 

Opisuje matce sztuki teatralne, w których brała czynny 
udział, ocenia je, określa jaką ona ogrywała rolę, jak został 
przyjęty spektakl i jej wcielenie38.  

Maria zajmowała się również tłumaczeniem komedii39. 
Jedną zadedykowała ojcu „Dobry Ojciec” J. P. Charles’a de Flo-
riana i chciała ją mu podarować jako prezent niespodziankę. 
Donosiła matce: ale a propos dobrego ojca powiem ci w sekrecie, 
moja dobra mamo, że tłumaczę komedię pana de Florian Ojciec 
dobry na język polski i wcale nieźle mi się udaje. Gdy skończę, ofia-
ruję ją papie (…) Nie mów nikomu o moim tłumaczeniu. Fak-
tycznie w przekładzie tym widnieje dedykacja dla Adama Kazi-
mierza: Kiedy bym nawet taić chciała, że moja chęć była ciebie 
malować (…) ojcze kochany, wszyscy by to odadli. W Treptowie 
także przełożyła z francuskiego na polski Galateę dla Floriana, 
której tłumaczenie dedykowała matce40. 

Maria relacjonuje Izabeli z jaką opinią przyjęło się jej dzieło 
„Malwina”41, ale ponad wszystko troszczy się o jej zdrowie, sie-
bie stawiając na drugim planie: Moja mamo luba, ja na to mó-
wię… to wszystko na nic… ale zdrowie twoje? Niech będzie zawsze 
najlepsze, najzupełniej dobre! 42. W niemalże każdym liście, ro-
dzice z córką wymieniają się informacjami o stanie swojego 

                                                            
37 Tamże, s. 24. 
38 List z 2 stycznia 1815, [w:] S. Duchińska, op. cit., s. 31.  
39 List z 11 marca 1790, [w:] tamże, s. 113. 
40 A. Cholewianka-Kruszyńka, op. cit., s. 24-25. 
41 List z 20 marca, [w:] S. Duchińska op. cit., s. 110. 
42 List z 2 luty 1815, [w:] tamże,, s. 32-33. 
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33 List z 27 marca, [w:] S. Duchińska, op. cit., s. 25-26. 
34 List z 1-go maja 1790, [w:] S. Duchińska, op. cit., s. 114. 
35 List z 4 kwietnia 1809, List z 20 marca, List z 5 listopada 178…, List z 11-
go marca 1790, List z 23 lutego, List z 16 marca, List z 16 lutego, [w:] tamże, 
s. 26, 110, 112-113, 127, 130, 148. 
36 A. Cholewianka-Kruszyńka, op. cit., s. 38. 
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teraz pisać wiersze i napisałam w chwili wielkiego spleem, proszę 
do niej dorobić muzykę i śpiewać czasami na moją pamiątkę37. 

Opisuje matce sztuki teatralne, w których brała czynny 
udział, ocenia je, określa jaką ona ogrywała rolę, jak został 
przyjęty spektakl i jej wcielenie38.  

Maria zajmowała się również tłumaczeniem komedii39. 
Jedną zadedykowała ojcu „Dobry Ojciec” J. P. Charles’a de Flo-
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dobry na język polski i wcale nieźle mi się udaje. Gdy skończę, ofia-
ruję ją papie (…) Nie mów nikomu o moim tłumaczeniu. Fak-
tycznie w przekładzie tym widnieje dedykacja dla Adama Kazi-
mierza: Kiedy bym nawet taić chciała, że moja chęć była ciebie 
malować (…) ojcze kochany, wszyscy by to odadli. W Treptowie 
także przełożyła z francuskiego na polski Galateę dla Floriana, 
której tłumaczenie dedykowała matce40. 

Maria relacjonuje Izabeli z jaką opinią przyjęło się jej dzieło 
„Malwina”41, ale ponad wszystko troszczy się o jej zdrowie, sie-
bie stawiając na drugim planie: Moja mamo luba, ja na to mó-
wię… to wszystko na nic… ale zdrowie twoje? Niech będzie zawsze 
najlepsze, najzupełniej dobre! 42. W niemalże każdym liście, ro-
dzice z córką wymieniają się informacjami o stanie swojego 

                                                            
37 Tamże, s. 24. 
38 List z 2 stycznia 1815, [w:] S. Duchińska, op. cit., s. 31.  
39 List z 11 marca 1790, [w:] tamże, s. 113. 
40 A. Cholewianka-Kruszyńka, op. cit., s. 24-25. 
41 List z 20 marca, [w:] S. Duchińska op. cit., s. 110. 
42 List z 2 luty 1815, [w:] tamże,, s. 32-33. 
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zdrowia i doradzają sobie w tej kwestii43. Maria troszczy się 
o formę swojego ojca i poleca mu kuracje lecznice w jednym 
z uzdrowisk. Przekazuje tą informacje przez matkę44. 

Kobiety wymieniają się prezentami-upominkami. I tak np. 
Maria wraz z życzeniami: Bądź szczęśliwa moja najpierwsza, naj-
lepsza przyjaciółko, bądź szczęśliwa jak na to zasługujesz, jak to 
potrzebnem jest do szczęścia mego, kochaj mnie zawsze i nahaj nas 
Bóg nigdy na długo nie rozłącza, wysyła matce kałamarz wraz 
z pieczątką gotycką. Izabela znów obdarowuje córkę dzbankiem 
i „szkiełkiem” za co córka jej, dziękuje: Wszystko co mi piszesz, 
trafiło prosto do serca mego. Mały dzbanuszek i szkiełka, to prze-
śliczne graciki, a dedykacyę twoją oblałam łzami tkliwości, roz-
rzewnienia i wdzięczności. Dziękuję ci tysiąc i tysiąc razy z głębi 
duszy, moja mamo kochana45. Izabela wysłała przy innej okazji 
swojej córce kwiaty, które sprawiły jej wielką radość: „czyż może 
być nad nie milszy i poetyczniejszy podarek? Zwłaszcza gdy pocho-
dzi od najukochańszej matki i najlepszej zarazem przyjaciółki?”. 
Od ojca otrzymała zaś konie z karetą46. Z któregoś ze swoich 
dziełek robi prezent matce: (…) posyłam ci moje własne »arcy-
dzieło«, gałązkę bzu wymalowaną moją własną ręką; nikt prócz 
mnie nie dotknął się tej malatury, nikt nie zrobił nawet jednego 
listeczka. Mam nadzieję, że moje »arcydzieło« znajdzie maleńki 
kącik w twoim białym pokoju, moja dobra mamo... 47. Innym ra-
zem: (…) Posyłam ci również mój portret, chciałabym wraz posłać 

                                                            
43 FKC, sygn. 6139 II Rkps.; , List z 10 lutego, List z 2 marca, List z 12 marca, 
List z 2 lutego, [w:] S. Duchińska, op. cit., s. 116-117, 122, 125, 138. 
44 List z 2 maja 1809, [w:] tamże, s. 142. 
45 List z 26 marca, [w:] tamże , s. 35. 
46 List z 9 stycznia, [w:] tamże, s. 146-147. 
47 List z 9 marca, [w:] tamże, s. 123. 
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i moje serce, ale nie mogę, gdyż ono zawsze jest przy tobie…Zabie-
ram się do opisania siebie samej, przyjmiejże kochana mamo wize-
runek ten z pobłażaniem, ma przynajmniej tę zaletę, że jest praw-
dziwym (…)48. 

Maria pisze swojej matce również o swojej działalności cha-
rytatywnej, w której ma wsparcie Izabeli49. Zbierała np. Wir-
temberska wraz z innymi paniami, pieniądze na rzecz Szpitala 
Dzieciątka Jezus i przy tym nie omieszkały zaglądać także pod 
bogatsze dachy. Maria prosiła w liście o pomoc księżną Izabelę: 
Chciej, mamo kochana, kwestować w Puławach, a chociażbyś mało 
zebrała, to przecież i naimniejsza sumka będzie dla nas wielką po-
mocą. Może księżna Dominikowa co da i pani Tarnowska. Sto-
krotnie przepraszam, że cię tym trudzę, lecz wiem, że jesteś niewy-
czerpanie dobrą dla biednych, a niewymownie dobrą dla mnie, 
a ta pewność ośmiela mię do prośby, którą do ciebie zanoszę50. 

Jej opieka nad biednymi przybierała również inne formy. 
Wzorem swej matki, która w Puławach utworzyła instytut dla 
panien, Maria funduje szkołę dla dziewcząt wiejskich i kolejną 
dla pacholąt. Wieś Pilica za staraniem Marii, przekształciła się 
w idealną, wzorowo urządzoną osadę dla włościan. Miała ona 
być próbą, jak można najstosowniej do obecnego położenia — 
wspomina ksiądz Jełowicki — uszczęśliwić włościan polskich: w tej 
wsi były już schludne i wygodne domki, a przy każdym domku ob-
fity ogród, a w środku wsi piękny kościół, a przy kościele obszerna 

                                                            
48 List z 1-go maja 1790, [w:] tamże, s. 114. 
49 List z 2 marca, List z 16 marca, List z 9 kwietnia, List z 19 kwietnia, 
[w:] tamże, s. 119-122, 130-134. 
50 A. Cholewianka-Kruszyńka, op. cit., s. 42. 
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50 A. Cholewianka-Kruszyńka, op. cit., s. 42. 
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szkółka, a wszystko tam objawiało swobodę i dostatek zaszczepiony 
opatrzną ręką dziedziczki51. 

Maria relacjonuje co ciekawsze akcenty ze swojego życia, 
w tym czym brała udział, dzieli się z matką również niektórymi 
nowinami, które dosłyszała ze świata i najbliższego otoczenia52. 
Niekiedy korespondują Czartoryscy o aspektach politycznych, 
które mają miejsce przy nich53: (...) Onegdaj z księżną Sapieżyną 
byłyśmy na sesji sejmowej, która właśnie była ciekawa i zabawna 
dnia tego... i bardzo nas rozweseliła. Dziś jest zamknięcie sejmu, 
a wieczorem pożegnalne przyjęcie54. Innym wydarzeniem, opisy-
wanym w listach, był atak na Warszawę w czasie istnienia Księ-
stwa Warszawskiego z 1809 r. Maria informuje rodziców, że ni-
komu z ich znajomych nie stała się krzywda, wspomina o swo-
ich planach i o tym, że jest póki co bezpieczna55. W kolejnym 
liście opisuje dalsze losy zmagań wojennych56, w innym zaś 
dzieli się z rodzicami jak poznała króla westfalskiego Hieronima 
Bonaparte, o czym z nim rozmawiała i co o nim myśli57. Schyłek 
Księstwa Warszawskiego to dość obszerne relacje ze stolicy 
o wydarzeniach politycznych, które miały miejsce. Opisuje 
matce najświeższe zdarzenia i to czego była świadkiem58 - wi-

                                                            
51 Tamże, s. 44. 
52 List z 6 kwietnia 1810, List z 26 marca, List z 10 lutego, List z 16 marca, 
[w:] S. Duchińska, op. cit., s. 30-31, 35, 118-119, 130. 
53 List z 4 kwietnia 1809, List z 6 kwietnia 1810, List z 12 marca, List z 24 
marca 1809 r., List z 9 marca 1808, [w:] tamże, s. 27-28, 126, 139-140, 165. 
54 A. Cholewianka-Kruszyńka, op. cit, s. 38. 
55 List z 24 kwietnia 1809 r., [w:] S. Duchińska Wspomnienia, s. 141. 
56 List z 2 maja 1809 r., [w:] tamże, s. 142. 
57 List z 2 maja 1812 r., [w:] tamże, s. 151-153. 
58 List z 27 maja, [w:] tamże, s. 154-158. 
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działa nawet samego Napoleona, Marię Ludwikę, cesarzową au-
striacką czy królową saską59. Kobiety zaangażowały się w Komi-
sję Edukacyjną, wymieniają się opiniami i ocenami z pracy w tej 
instytucji60. 

Maria prosi swoją matkę również o przekazywanie pewnych 
wydarzeń swojemu ojcu, np. o etapie prac nad jej nowymi pu-
blikacjami, czy po prostu o tym jak go kocha: (…) powiesz mu, 
czyli raczej powtórzysz to, o czem ojciec wie zapewne, że go kocham 
z duszy, z duszy61. Albo proszę cię moja mamo, powiedz papie, 
że się bardzo zajmuję kwestyą russische Freundschaft, i że w tem 
jak we wszystkiem będę szczęśliwą stosować się do życzeń papy62. 

Wirtemberska czasami opisuje matce rytm swojego dnia: 
(…) Z rana czytam w łóżku, później śniadanie, poktórem z Cesią 
czytamy Biblię. Potem wstaję i czem prędzej idę malować kwiaty. 
Ciągle jeszcze pendzlem tworzę istne straszydełka, lecz mnie to za-
jęcie bawi niesłychanie dla tego, że sama dochodzę i dumam nad 
tem następnie 63, oraz tym czym się zajmuje i z kim spędza czas64. 
Zdarza się Marii wyjechać na określane przez nią „wycieczki”. 
Rozpisuje się wtedy na temat tego co widziała, co zrobiło na niej 
wrażenie, co ją rozczarowało, z kim podróżowała, jakie towarzy-
szyły jej przy tym doznania65. 

Kobiety w chwilach słabości zawsze się pocieszają i wspie-
rają66. Dobrze troskę córki o los matki obrazuje list z 10 stycznia 

                                                            
59 List z 2 czerwca 1812, [w:] tamże, s. 158-159. 
60 List z 6 kwietnia 1810, [w:] tamże, s. 28-29. 
61 List z 23 lutego, List z 6 kwietnia 1810, [w:] tamże, s. 129, 30. 
62 List z 16 stycznia 1808, [w:] tamże, s. 162. 
63 List z 1 marca, [w:] tamże, s. 164. 
64 List z 2 lutego, [w:] tamże, s. 138-139. 
65 List z środy 1810 r., [w:] tamże, s. 142-145. 
66 List z 2 stycznia 1815 i List z 16 lutego, [w:] tamże, s. 32, 148. 
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1809 roku: Z listu twego odgaduję, że jesteś moralnie i fizycznie 
cierpiącą, moja mamo kochana. Otóż to mnie najgorzej boli, sto 
tysięcy razy więcej niżli moje osobiste zmartwienia, chociaż wiesz 
dobrze moja droga mamo i najlepsza przyjaciółko, że trosk mam 
i miałam bardzo, o! bardzo wiele w mem życiu. Ale zawsze trzeba 
zmartwienia taić, łzy osuszać skrycie i tłumić westchnienia, trzeba 
śmiać się, czując najdotkliwszy ból w sercu, a im dola jest smut-
niejsza, los okrutniejszy, tem też milszą i weselszą twarz mieć 
trzeba dla ludzi. O moja dobra przyjaciółko, smutnaż to rzecz… 
życie! 67. 

Czartoryskie mają podobny gust i upodobania i czerpią ra-
dość z tych samych rzeczy: (…) i ty droga mamo, masz także 
w swoim pokoiku, kwiaty, a słońce w swoich oknach! I ty lubisz 
swój pokój jak ja mój gabinet68. 

Raz nawet opisała matce zabawniejszą historię, której była 
świadkiem: (…) Czasem zdarzają się jednak komiczne ewene-
menta. Wczoraj Fraden który zawsze traci głowę, roznosił do her-
baty zamiast grzanek kawałki ananasu, i hrabina Tarnowska, my-
śląc, że to jest najświeższej mody elegancyja, zaczęła kawałek ana-
nasu maczać w herbacie z mlekiem. Byłam tyle złośliwą nie prze-
strzedz jej, choć przy niej siedziałam, ale musiałam wstać, b się tak 
krzywiła łykając to szkaradzieństwo, że tylko co nie parsknęłam ze 
śmiechu. Drugie zabawne głupstewko: Wystaw sobie moja mamo 
kochana, iż w tych dniach przechadzając się, zobaczyłam szyld 
krawca, na którym był taki napis: ”Lakier paryzki z Londynu!” 
Prawda, że paradne?69. 

                                                            
67 List z 10 stycznia 1809 r., [w:] tamże, s. 166-167.  
68 List z 1 marca, [w:] tamże, s. 164.  
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We wspomnieniach Marii z podróży, wyjawia się jej wielka 
tęsknota za Izabelą. Dojeżdżając do Wrocławia, cieszyła się nie 
tylko sam widok miasta, ale również na spotkanie z matką, któ-
rej się tam spodziewała: (…) Och jak mi serce z radości bije (…). 
Będąc już na miejscu spotkał ją zawód, jako że matki nie było, 
znalazła tylko list, w którym Izabela tłumaczy, że przez jej słabe 
zdrowie musi zostać dłużej w Cieplicach, w których się leczyła. 
Maria zareagowała na niego płaczem, gdyż bardzo dotknął ją 
fakt, że nie dostanie od matki przed dalszą podróżą do Włoch 
błogosławieństwa. Twierdzi, że jest to zła wróżba i według pro-
pozycji swojej przyjaciółki, która jej towarzyszyła, postanowiła 
zmienić trasę podróży i skierować się do matki70: (…) suto sa-
dzonym w uroczną dolinę Warmbrunu wjechaliśmy- uroczną 
w istocie i trzykroć uroczną dla mnie gdy wśród niej, po długiej 
nieobecności matką moją ujrzałam. Zdaje mi się, że jeszcze jestem 
w tej chwli! To było wieczorem, pojazdy opodal zostawiłam- cicho 
weszłam na schody, służącego i psa jej spotkałam, byli to przyjaciele 
z obopólnie uradowaliśmy się i zupełnie zapomniałam, że cicha-
czem wejść miałam: moja matka nie spodziewając się już mnie wi-
dzieć, usłyszawszy mój głos wyleciała z swego pokoiku! Jakiem ją 
ujrzała- och to był jeden z najlepszych i z najsłodszych momentów 
życia mojego! Pisząc teraz o nim, łzy mi się cisną z oczu! Kochana 
matko tyś pierwsza w sercu moim wznieciła to niebian uczucie, te 
drogie kochanie! 71 Ciebie z życiem kochać zaczęłam! Jak była radą 
z mego przybycia? Tak nad wartość wdzięczną za zboczenie moje 

                                                            
70 FKC, sygn. 6118 III Rkps, M. Wirtemberska, „Niektóre zdarzenia, myśli 
i uczucia doznane zagranicą”. Kopia współczesna z poprawkami ręką autorki, 
1816, k. 147-150.  
71 Słowo jest oryginalnie również podkreślone. 
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1809 roku: Z listu twego odgaduję, że jesteś moralnie i fizycznie 
cierpiącą, moja mamo kochana. Otóż to mnie najgorzej boli, sto 
tysięcy razy więcej niżli moje osobiste zmartwienia, chociaż wiesz 
dobrze moja droga mamo i najlepsza przyjaciółko, że trosk mam 
i miałam bardzo, o! bardzo wiele w mem życiu. Ale zawsze trzeba 
zmartwienia taić, łzy osuszać skrycie i tłumić westchnienia, trzeba 
śmiać się, czując najdotkliwszy ból w sercu, a im dola jest smut-
niejsza, los okrutniejszy, tem też milszą i weselszą twarz mieć 
trzeba dla ludzi. O moja dobra przyjaciółko, smutnaż to rzecz… 
życie! 67. 

Czartoryskie mają podobny gust i upodobania i czerpią ra-
dość z tych samych rzeczy: (…) i ty droga mamo, masz także 
w swoim pokoiku, kwiaty, a słońce w swoich oknach! I ty lubisz 
swój pokój jak ja mój gabinet68. 

Raz nawet opisała matce zabawniejszą historię, której była 
świadkiem: (…) Czasem zdarzają się jednak komiczne ewene-
menta. Wczoraj Fraden który zawsze traci głowę, roznosił do her-
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śląc, że to jest najświeższej mody elegancyja, zaczęła kawałek ana-
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krzywiła łykając to szkaradzieństwo, że tylko co nie parsknęłam ze 
śmiechu. Drugie zabawne głupstewko: Wystaw sobie moja mamo 
kochana, iż w tych dniach przechadzając się, zobaczyłam szyld 
krawca, na którym był taki napis: ”Lakier paryzki z Londynu!” 
Prawda, że paradne?69. 

                                                            
67 List z 10 stycznia 1809 r., [w:] tamże, s. 166-167.  
68 List z 1 marca, [w:] tamże, s. 164.  
69 List z roku 1808 r., [w:] tamże, s. 160-161. 
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We wspomnieniach Marii z podróży, wyjawia się jej wielka 
tęsknota za Izabelą. Dojeżdżając do Wrocławia, cieszyła się nie 
tylko sam widok miasta, ale również na spotkanie z matką, któ-
rej się tam spodziewała: (…) Och jak mi serce z radości bije (…). 
Będąc już na miejscu spotkał ją zawód, jako że matki nie było, 
znalazła tylko list, w którym Izabela tłumaczy, że przez jej słabe 
zdrowie musi zostać dłużej w Cieplicach, w których się leczyła. 
Maria zareagowała na niego płaczem, gdyż bardzo dotknął ją 
fakt, że nie dostanie od matki przed dalszą podróżą do Włoch 
błogosławieństwa. Twierdzi, że jest to zła wróżba i według pro-
pozycji swojej przyjaciółki, która jej towarzyszyła, postanowiła 
zmienić trasę podróży i skierować się do matki70: (…) suto sa-
dzonym w uroczną dolinę Warmbrunu wjechaliśmy- uroczną 
w istocie i trzykroć uroczną dla mnie gdy wśród niej, po długiej 
nieobecności matką moją ujrzałam. Zdaje mi się, że jeszcze jestem 
w tej chwli! To było wieczorem, pojazdy opodal zostawiłam- cicho 
weszłam na schody, służącego i psa jej spotkałam, byli to przyjaciele 
z obopólnie uradowaliśmy się i zupełnie zapomniałam, że cicha-
czem wejść miałam: moja matka nie spodziewając się już mnie wi-
dzieć, usłyszawszy mój głos wyleciała z swego pokoiku! Jakiem ją 
ujrzała- och to był jeden z najlepszych i z najsłodszych momentów 
życia mojego! Pisząc teraz o nim, łzy mi się cisną z oczu! Kochana 
matko tyś pierwsza w sercu moim wznieciła to niebian uczucie, te 
drogie kochanie! 71 Ciebie z życiem kochać zaczęłam! Jak była radą 
z mego przybycia? Tak nad wartość wdzięczną za zboczenie moje 

                                                            
70 FKC, sygn. 6118 III Rkps, M. Wirtemberska, „Niektóre zdarzenia, myśli 
i uczucia doznane zagranicą”. Kopia współczesna z poprawkami ręką autorki, 
1816, k. 147-150.  
71 Słowo jest oryginalnie również podkreślone. 
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dla widzenia jej, tak dobra, tak niezmiernie dobra dla mnie! Ty-
siącznie mnie błogosławiła, rękę jej do serca tuliłam!... może kto 
czytając mnie, zimno porządnie zacznie gasić, co ja w najtkliw-
szym nieładzie piszę! Ale mniejsza o to, nie przeszkodzi mnie ta 
myśl zadosyć uczynić tym wspomnieniem serca i poniekąd używać 
powtórnie ich słodyczy72. Wirtemberska spędziła 3 dni w Ciepli-
cach, podkreślając jak przyjemne i szczęśliwe były to chwile, 
które według niej minęły zdecydowanie za szybko73.  

Warte przytoczenia są jeszcze poszczególne listy lub ich 
fragmenty, które dobitnie określają przywiązanie Marii do 
matki. Na ich podstawie można śmiało stwierdzić wzajemne 
uzależnienie:  

Moja droga i dobra mamo, dobra i droga przyjaciółko! Otrzy-
małam wczoraj twój podarunek i twoją śliczną powiastkę: jedno 
i drugie prawdziwie mnie uszczęśliwiło. Moja mamo kochana, 
jakże to miło słyszeć od ciebie i czytać takie słowa: „Pierwszem 
i najdroższem uczuciem serca mojej córki, jest miłość jej i przywią-
zanie do mnie, a to przywiązanie czyni mnie szczęśliwą!”. Czytać 
to, powtarzam, i wierzyć temu, wystarcza mi do szczęścia, moja 
dobra i słodko matko! Tak jest matko ukochana, odkąd żyję na 
świecie i dopóki żyć będę, twoje szczęście i twoja miłość będą celem 
i urokiem dni mich, zajęciem każdej chwili.  

Teraz od serca, wracam do rozumu i powiadam, że u nikogo 
nie jest on świeższym, milszym i trafniejszym, niż u ciebie mamo 
(…). Bo więcej mam miłości własnej dla ciebie, niżli dla siebie 
samej74. 

                                                            
72 FKC, sygn. 6118 III Rkps, M. Wirtemberska, op. cit. k. 152-155. 
73 Tamże, k. 155. 
74 S. Duchińska, op. cit., s. 24-25. 
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(…) Skończywszy opis kwesty, donoszę ci, droga mamo, 
że odebrałam list, że mnie ten list uszczęśliwił, a jeszcze bardziej 
uszczęśliwiło mnie to, coś w nim rzekła: Moja Marysiu, ja siebie 
passyami kocham to wyrażenie okrutnie, okrutnie mnie uszczęśli-
wiło. Lecz mamo, twój ból oczu zmartwił mnie bardzo; nigdy, nie, 
nigdy! Nie powinnaś być ani cierpiącą, ani też doznawać jakiejkol-
wiek przykrości, tę myśl mam w głowie a to pragnienie w sercu 
(…)75. 

(…) Mówisz kochana mamo, iż cokolwiek ci donoszę, podoba 
ci się i zajmuje cię bardzo. Ależ ja tego tylko pragnę, moja mamo 
kochana, jedyna! I przeczytawszy twój list byłam cały dzień wesoła, 
niby świegotliwy ptaszek. (…)76. 

(…) wprawia mnie w ten dobry humor, który jeszcze lepszym 
się staje, skoro po raz stotysięczny mówię, że nie w świecie nie jest 
mi droższem nad ciebie moja, moja duszko, moja mamo luba, 
droga, kochanie!77. 

Kobiety żegnają się w listach charakterystyczną czułą 
formą, przykładowo: 

Bywaj zdrowa moja mamo kochana, dobra, droga moja przy-
jaciółko; tysiąc, tysięcy razy całuję twoje ręce i do serca je przytu-
lam78, (…) Żegnam cię moja dobra, droga mamo, ściskam cię 
z całego serca, i najczulej dziękuję ci żeś zdrowa, niczem w świecie 
nie mogłabyś mi zrobić większej przyjemności”79, (…) Bywaj 
zdrowa, moja dobra mamo, moja przyjaciółko, raduję się, że wio-
sna się zbliża, że nadchodzi lato, że ty jesteś moja, moja luba 

                                                            
75 List z 2 marca, [w:] op. cit., s. 122. 
76 List z 23 lutego, [w:] op. cit., s. 126. 
77 List z 16 marca, [w:] op. cit., s. 130. 
78 List z roku 1808 r., [w:] op. cit., s. 161. 
79 List z 16 marca, [w:] op. cit., s. 131. 
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dla widzenia jej, tak dobra, tak niezmiernie dobra dla mnie! Ty-
siącznie mnie błogosławiła, rękę jej do serca tuliłam!... może kto 
czytając mnie, zimno porządnie zacznie gasić, co ja w najtkliw-
szym nieładzie piszę! Ale mniejsza o to, nie przeszkodzi mnie ta 
myśl zadosyć uczynić tym wspomnieniem serca i poniekąd używać 
powtórnie ich słodyczy72. Wirtemberska spędziła 3 dni w Ciepli-
cach, podkreślając jak przyjemne i szczęśliwe były to chwile, 
które według niej minęły zdecydowanie za szybko73.  

Warte przytoczenia są jeszcze poszczególne listy lub ich 
fragmenty, które dobitnie określają przywiązanie Marii do 
matki. Na ich podstawie można śmiało stwierdzić wzajemne 
uzależnienie:  

Moja droga i dobra mamo, dobra i droga przyjaciółko! Otrzy-
małam wczoraj twój podarunek i twoją śliczną powiastkę: jedno 
i drugie prawdziwie mnie uszczęśliwiło. Moja mamo kochana, 
jakże to miło słyszeć od ciebie i czytać takie słowa: „Pierwszem 
i najdroższem uczuciem serca mojej córki, jest miłość jej i przywią-
zanie do mnie, a to przywiązanie czyni mnie szczęśliwą!”. Czytać 
to, powtarzam, i wierzyć temu, wystarcza mi do szczęścia, moja 
dobra i słodko matko! Tak jest matko ukochana, odkąd żyję na 
świecie i dopóki żyć będę, twoje szczęście i twoja miłość będą celem 
i urokiem dni mich, zajęciem każdej chwili.  

Teraz od serca, wracam do rozumu i powiadam, że u nikogo 
nie jest on świeższym, milszym i trafniejszym, niż u ciebie mamo 
(…). Bo więcej mam miłości własnej dla ciebie, niżli dla siebie 
samej74. 

                                                            
72 FKC, sygn. 6118 III Rkps, M. Wirtemberska, op. cit. k. 152-155. 
73 Tamże, k. 155. 
74 S. Duchińska, op. cit., s. 24-25. 
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(…) Skończywszy opis kwesty, donoszę ci, droga mamo, 
że odebrałam list, że mnie ten list uszczęśliwił, a jeszcze bardziej 
uszczęśliwiło mnie to, coś w nim rzekła: Moja Marysiu, ja siebie 
passyami kocham to wyrażenie okrutnie, okrutnie mnie uszczęśli-
wiło. Lecz mamo, twój ból oczu zmartwił mnie bardzo; nigdy, nie, 
nigdy! Nie powinnaś być ani cierpiącą, ani też doznawać jakiejkol-
wiek przykrości, tę myśl mam w głowie a to pragnienie w sercu 
(…)75. 

(…) Mówisz kochana mamo, iż cokolwiek ci donoszę, podoba 
ci się i zajmuje cię bardzo. Ależ ja tego tylko pragnę, moja mamo 
kochana, jedyna! I przeczytawszy twój list byłam cały dzień wesoła, 
niby świegotliwy ptaszek. (…)76. 

(…) wprawia mnie w ten dobry humor, który jeszcze lepszym 
się staje, skoro po raz stotysięczny mówię, że nie w świecie nie jest 
mi droższem nad ciebie moja, moja duszko, moja mamo luba, 
droga, kochanie!77. 

Kobiety żegnają się w listach charakterystyczną czułą 
formą, przykładowo: 

Bywaj zdrowa moja mamo kochana, dobra, droga moja przy-
jaciółko; tysiąc, tysięcy razy całuję twoje ręce i do serca je przytu-
lam78, (…) Żegnam cię moja dobra, droga mamo, ściskam cię 
z całego serca, i najczulej dziękuję ci żeś zdrowa, niczem w świecie 
nie mogłabyś mi zrobić większej przyjemności”79, (…) Bywaj 
zdrowa, moja dobra mamo, moja przyjaciółko, raduję się, że wio-
sna się zbliża, że nadchodzi lato, że ty jesteś moja, moja luba 

                                                            
75 List z 2 marca, [w:] op. cit., s. 122. 
76 List z 23 lutego, [w:] op. cit., s. 126. 
77 List z 16 marca, [w:] op. cit., s. 130. 
78 List z roku 1808 r., [w:] op. cit., s. 161. 
79 List z 16 marca, [w:] op. cit., s. 131. 
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mamo, i ciebie tak szczerze, tak dusznie tak serdecznie kocham”80, 
(…) Żegnam cię droga, najdroższa mamo, moja dobra, tkliwa 
przyjaciółko, kocham cię całem sercem, zapewne nikt na świecie 
więcej ciebie kochać nie może, moja ukochana, najdroższa 
mamo81, (…) Dobrej nocy! Moja droga mamo, już późno i muszę 
iść spać. Posyłam uściśnienie z głębi mej duszy, przytulam do mego 
stęsknionego serca i kocham cię, kocham całą potęgą miłości, na 
jaką serce moje zdobyć się może, moja ty luba, droga, kochana je-
dyna mamo. Cesia rączki całuje po tysiąc razy82. 

Z początkiem lat dwudziestych XIX w., Maria coraz częściej 
bywa w Sieniawie. Jeszcze w 1818 r. wraz z całą swoją rodziną 
podejmuje wracającego tu z Akwizgranu cesarza Aleksandra. 
Potem, kiedy stan zdrowia Adama Kazimierza, mającego w sie-
niawskim pałacu swą stałą siedzibę, pogarsza się, więc Maria 
przyjeżdża na dłużej, by opiekować się ojcem83. 

Osobą, która z całym poświęceniem i miłością opiekowała 
się księciem Czartoryskim, była właśnie jego córka. Chcąc zła-
godzić jego cierpienia, całymi godzinami grywała mu na forte-
pianie, gdyż muzyka była jedynym bodźcem, który odbierał 
i kojarzył. Adam Kazimierz zmarł na jej rękach 20 marca 1823 
roku84. 

Po śmierci ojca Maria postanowiła zamieszkać z księżną Iza-
belą. Obie już były starymi kobietami, więc różnica wieku z cza-
sem się zacierała. Sabina Grzegorzewska, która latem 1828 roku 
bawiła parę dni w Puławach, tak opisuje moment ich poznania: 

                                                            
80 List z 9 marca, [w:] op. cit., s. 125.  
81 List z 2 marca, [w:] op. cit., s. 122. 
82 List z 10 lutego, [w:] op. cit., s. 119. 
83 A. Cholewianka-Kruszyńka, op. cit., s. 46-47. 
84 Tamże, s. 47-48. 
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(...) na małej kozetce siedziały dwie pochylone przy świetle dwóch 
lamp (...). Obie były zajęte robotą, jedna robiła coś na drutach, 
a druga szarpie skubała; obie prawie jednego zdawały się wieku, 
tylko starsza odznaczała się tym, że więcej była ku ziemi pochylona, 
a może jeszcze więcej dziwnym jakimś wyrazem oczu. Obie ubrane 
były po staroświecku, w wielkiej pudrowanej fryzurze, w ubraniu 
dość zaniedbanym. — To księżna jenerałowa i księżna Wirtem-
berska — szepnął mi ojciec85. 

Księżna Wirtemberska od roku 1831 zamieszkiwała w Ga-
licji, w Wysocku, stanowiącą część hrabstwa Jarosławskiego, 
które było częścią jej majętności. Przyjęła tam ukochaną, blisko 
dziewięćdziesięcioletnią matkę, która w tym czasie opuściła Pu-
ławy i otoczyła ją najtroskliwszą opieką. Osiedliwszy się zaled-
wie w swoim domu, pisze księżna tkliwy list do brata Adama 
Jerzego z wiadomością o matce. Relacjonuje w nim, że po chwi-
lach słabości matka wraca do zdrowia, a przynajmniej jej stan 
się nie pogarsza. Skarży się na pogodę, która nie pozwala im 
przesiadywać na zewnątrz czy wybierać się na przejażdżki powo-
zem. Kolejne cztery lata Maria spędziła w Wysocku, gdzie 
z wielką czułością i troskliwością opiekowała się matką, która 
coraz bardziej opadała na siłach, będąc stęsknioną za oddalo-
nym synem. W wieku dziewięćdziesięciu lat Izabela Czartoryska 
na rękach swojej ukochanej córki umarła. Maria, całe te drama-
tyczne przeżycie szczegółowo opisuje swojemu bratu, przebywa-
jącemu w Paryżu. List nacechowany jest dotkliwym bólem i re-
ligijnym poddaniem się86. 

                                                            
85 Tamże, s. 48. 
86 S. Duchińska, op. cit., s. 36-38. 
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mamo, i ciebie tak szczerze, tak dusznie tak serdecznie kocham”80, 
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dyna mamo. Cesia rączki całuje po tysiąc razy82. 

Z początkiem lat dwudziestych XIX w., Maria coraz częściej 
bywa w Sieniawie. Jeszcze w 1818 r. wraz z całą swoją rodziną 
podejmuje wracającego tu z Akwizgranu cesarza Aleksandra. 
Potem, kiedy stan zdrowia Adama Kazimierza, mającego w sie-
niawskim pałacu swą stałą siedzibę, pogarsza się, więc Maria 
przyjeżdża na dłużej, by opiekować się ojcem83. 

Osobą, która z całym poświęceniem i miłością opiekowała 
się księciem Czartoryskim, była właśnie jego córka. Chcąc zła-
godzić jego cierpienia, całymi godzinami grywała mu na forte-
pianie, gdyż muzyka była jedynym bodźcem, który odbierał 
i kojarzył. Adam Kazimierz zmarł na jej rękach 20 marca 1823 
roku84. 

Po śmierci ojca Maria postanowiła zamieszkać z księżną Iza-
belą. Obie już były starymi kobietami, więc różnica wieku z cza-
sem się zacierała. Sabina Grzegorzewska, która latem 1828 roku 
bawiła parę dni w Puławach, tak opisuje moment ich poznania: 
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(...) na małej kozetce siedziały dwie pochylone przy świetle dwóch 
lamp (...). Obie były zajęte robotą, jedna robiła coś na drutach, 
a druga szarpie skubała; obie prawie jednego zdawały się wieku, 
tylko starsza odznaczała się tym, że więcej była ku ziemi pochylona, 
a może jeszcze więcej dziwnym jakimś wyrazem oczu. Obie ubrane 
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Zapominała o sobie, aby całą swą duszę przelać na uko-
chane przez siebie osoby. Jej stosunki z matką miały w sobie coś 
rozczulającego, a jednocześnie budującego. Obie były prawie 
jednakowo podeszłe wiekiem, złamane, trzeba było wiedzieć, 
która z nich jest matką, a która córką. Dla nieświadomego je-
dyną oznaką ich stosunku było ze strony księżnej Wirtember-
skiej obejście pełne uszanowania i względów, troskliwość 
o zdrowie matki, o jej humor i wygody: Księżna Maria była dla 
swej matki aniołem opiekuńczym, usuwającym od niej wszystko, co 
by jej zdrowiu zaszkodzić mogło, co by było zdolne ją zmartwić 
i zaniepokoić, ale była aniołem niewidomym, tajemną sprężyną jej 
szczęścia, zdrowia i spokoju  

Obie księżne łączyły te same pasje i podobne, równie egzal-
towanie wyrażania uczuciowości. W tych czasach, gdy miesz-
kały razem w puławskim pałacu, ich wielkie wzajemne przywią-
zanie i od lat trwająca przyjaźń przerodziły się w nierozerwalny 
związek dusz i serc. Szczególnie ze strony Marii była to wielka, 
idealna miłość. To poświęcenie, którym cechowało się całe jej 
życie, dopiero przy boku starej matki znalazło swoje największe 
spełnienie. Tak jak kiedyś opiekowała się ojcem, Cecylią, bez-
domnymi sierotami, których los wyciskał łzy z jej dobrych oczu, 
teraz z bezprzykładnym oddaniem i pogodną determinacją 
troszczyła się o księżnę Izabelę. 

Zajmując się od świtu do nocy matką, pełniła jednocześnie 
w Puławach honory domu i czyniła to z cechującą ją od zawsze 
skromnością: Skromna jak kwiat, którego nazwę i uwielbienie 
współczesnych jej dały „Cichy, wonny fiołek” przy ogólnym stole ro-
biła honory każdemu gościowi bez żadnej różnicy jednakie, a każ-
dego zdumiewała, gdyż widocznym było, że robiła je z poczucia 
serca i prawdziwej gościnności. Miała oko na wszystko i wszystkich, 
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uważała, żeby każdy był usłużony według chęci i gustu. Nie dziwi 
więc, że tak gościnne i serdeczne Puławy były Mekką dla spra-
gnionych Ojczyzny patriotów. Przyjeżdżano tam, by pokłonić 
się z równą czcią sędziwej księżnej Izabeli - „matce Spartance”, 
jak i jej „Świątyni Sybilli”87. 

W Wysocku przyszła w końcu i ta chwila, która rozłączyła 
Marię z matką. Księżna Izabela zmarła na rękach córki 19 
czerwca 1835 roku. Dla Marii był to cios. W liście do brata, 
będącego już na emigracji w Paryżu, opisuje tę śmierć, smutne 
ostatnie chwile księżnej, przygotowania do pogrzebu i ekspor-
tację88: 

Mój drogi, bardzo drogi bracie. Otrzymałam list twój, pisany 
po nieszczęściu, jakie nas dotknęło. Żądasz ode mnie szczegółów 
tego bolesnego wypadku. Mój luby bracie, była to śmierć prawdzi-
wie budująca, najsłodsza jaka tylko być może. Nie była prawie 
chorą, ciepienie trwało zaledwie dni kilka. Życie gasło powoli i ci-
cho dobiegło kresu swego. Zupełną przytomność zachowała do 
końca, lecz nie mogła mówić z powodu wielkiego osłabienia. Sama 
zażądała ostatnich sakramentów, złożyła wszystkie swe troski, zgry-
zoty, udręczenia i boleści u stóp Boga swego, i pojednana z Nim, 
pełna poddania i pociechy, żyła już tylko, aby kochać i błogosławić 
bez trwogi, bez niecierpliwości, dobra, słodka, spokojna, miłująca 
wszystkich, którzy otaczali ją do ostatniego tchnienia. Oddała du-
szę Bogu, i w chwilę po zgonie, taka pogoda rozlała się na jej miłej 
twarzy, iż zdawało się, że śpi najspokojniej, z uśmiechem prawie 
na ustach. Droga, ukochana mama! Tak dobra, tak godna uwiel-
bienia!  

                                                            
87 A. Cholewianka-Kruszyńka, op. cit., s. 49. 
88 Tamże, s. 52. 
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Celinka, Cesia, ksiądz Biały, doktor Reinberger, Chmielewski 
z żoną, i ja, otaczaliśmy jej łoże i czytaliśmy modlitwy przy kona-
jących, kiedy w samo południe we środę 19 czerwca 1835 roku, 
piękna jej dusza uleciała od nas biednych. Nie opuściłam jej na 
chwilę, obmyłam ją sama, uczesałam i ubrałam, kazałam powyno-
sić z pokoju wszystkie sprzęty, położyłam ją na łóżku, otoczonem 
kwiatami i krzewami.  

Naprzeciwko wzniesiono ołtarz: ustawiłam na nim drzewka 
pomarańczowe, wpośród jarzących świateł. Co dzień księża odpra-
wiali msze święta, póki była jeszcze między nami. Włożyłam jej na 
palec pierścionek niebieski od naszego drogiego ojca, który zawsze 
nosiła, na ręku zapięłam bransoletkę, mój niegdyś upominek, a na 
szyi zawiesiłam krzyżyk ojca, którą tak kochała, i złoty medalionik 
N. Panny, który jej dałeś wyjeżdżając podobno do Włoch. Zabal-
samowano ją, zdjęto maskę z jej twarzy, i wykonano biust tak ude-
rzający podobieństwem, że nie mogę jeszcze patrzeć na niego, ale 
niestety, podobny tylko do umarłej.  

Najokropniejsza była chwila eksportacyi. Gdybym widziała, 
jak opuszcza ten dom, ten dach, który obrała sobie po oddaleniu 
z kraju, ten dom, który znajdowała tak dobrym, tak miłym, 
ze zwykłą sobie słodyczą i pobłażeniem, te biedne drzewa, które tak 
lubiła, ten dziedziniec, owe pokoju, gdzie ją pielęgnowałam, gdzie 
czuwałam nad nią, gdzie mi tyle okazywała miłości, gdzie była dla 
mnie tak dobrą, gdzie niestety już jej nigdy nie zobaczę, gdzie nie 
posłyszę już słodkiego jej głosu, gdzie biedne, wychudłe jej ręce bło-
gosławiły mnie tyle tysięcy razy! A ileż to razy błogosławiła tu i cie-
bie, drogi mój bracie! Jakże cię tu oczekiwała, jak pragnęła twego! 
Jak ona cię kochała i ceniła! Trzy twoje portrety były zawsze koło 
jej łóżka. Jeden z nich kazała przynosić co dzień do stołu, żebyś jadł 
śniadanie z nią razem. Na tych portretach spoczęły, rzec można, 
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ostatnie jej spojrzenia. Mój luby, daruj, że więcej pisać o tem nie 
mogę. Dla ciebie tylko mogłam to wszystko nakreślić. Dopóki mnie 
potrzebowała, Bóg mi sił dodawał mimo kalectwa mego. Poszłam 
za nią aż do miejsca ostatniego jej spoczynku, złożyłam ją w mojej 
kapliczce w Moszczanach. Kiedyś, jak będzie można, to ją gdzie-
indziej przeniesiemy, tymczasem spoczywa pomiędzy dwoma anioł-
kami biednej Jadwisi. Kazałam tę kaplicę otoczyć kratą, odarnio-
wać ten mały zakątek. Umieszczę tam moje pomarańcze, obsadzę 
róże w koło. O! ja pragnęłam zawsze otaczać kwiatami moją 
biedną, ukochaną mamę, to niechże i tam spoczywa w pośród 
kwiatów. (…) 89. 

W innym liście dodaje: 

(…) Póki żyła nasza miła i droga matka, mimo woli, a nie-
kiedy mimo wiedzy naszej, była ona zawsze, iż tak powiem, ma-
chiną parową, co nas wprawiała w ruch, pobudzała do działania, 
do pracy, do nowych zamiarów i t. d. Sądziliśmy rzeczy, wielbili, 
czuli i kochali za dwoje. Teraz zaś, ten słodki urok, a jak mówisz 
ten szósty zmysł, to drugie sumienie nasze, uleciało daleko! Czyta-
łam właśnie w Lamartin’ie coś podobnego, co czujemy oboje, 
i co uczuję najżywiej, jeśli będę miała szczęście powitać cię na wio-
snę, tam gdzie jesteś. Posyłam ci ten ustęp90. 

To co przede wszystkim cechuje i czym przepełnione są listy 
Marii, to wielkie oddanie i miłość do matki. Pomiędzy Marią 
i księżną Izabelą zrodziła się rzeczywiście przyjaźń i wielkie przy-

                                                            
89 List z 24 lipca 1835 r., [w:] S. Duchińska, op. cit., s. 38-42.  
90 List z 1-go września 1835 r., [w:] tamże, s. 43-44. 
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wiązanie. Łączyły je bolesne echa nieudanego małżeństwa Ma-
rii, ale także wspomnienia szczęśliwego jej dzieciństwa. Potem, 
równie entuzjastycznie, obie przeżywały patriotyczne uniesie-
nia. Wspólne zainteresowania literaturą, owe ciągłe konsulto-
wanie się w listach na temat przeczytanych czy obejrzanych 
sztuk, wzajemne posyłanie sobie własnych utworów czy też dzieł 
innych autorów. Przy tym serdeczne, szczere uczucia miłości 
dziecka i matki uczyniły te dwie osoby prawdziwie dla siebie 
niezastąpione i potrzebne. Rozczulający jest napis, który księżna 
Izabela kazała wyryć na kamieniu leżącym przy drodze do pu-
ławskich Marynek: Tędy idę do mojej Marysi91   

Przy lekturze listów nasuwają się jednak podejrzenia, czy 
aby na pewno te wyjątkowe uczucia są szczere? Jak wynika 
z powyższych wyliczeń zwrotów, którymi się obdarowywano, 
Maria często i ojca i matkę nazywa w liczbie pojedynczej naj-
ważniejszą osobą na świecie, że to właśnie danego adresata ko-
cha najmocniej. Przy analizie korespondencji, pojawiają się za-
tem pytania czy te wszystkie wylewne opisy nie są wyrazem spra-
wiania sobie słowami wzajemnej przyjemności. Można wręcz 
pokusić się o stwierdzenie, szczególnie w przypadku kobiet, że 
te ścigają się, która sprawi adresatce więcej pochlebstw. Rodzice 
i córka z pewnością obdarzali się miłością, ale czy tylko takie 
wnioski można wynieść ze sposobu pisania? Może to po prostu 
specyfika epoki narzucała taką formę stylistyczną? By móc wy-
sunąć ogólniejsze konkluzje, jak to naprawdę wyglądało, ko-
nieczne byłoby przeprowadzenie szerszych badań źródłowych, 
przeanalizowanie jak największej możliwej ilości koresponden-
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cji rodzinnej w epoce staropolskiej. Dopiero na podstawie ana-
lizy porównawczej i statystyki, można by było wysunąć pewniej-
sze postulaty. Niniejszy artykuł tylko zarysowuje problem, 
głównie na podstawie relacji matka-córka pod koniec XVIII w. 
Niewątpliwie intensywność wymiany korespondencji jest do-
wodem na to, że omawiana rodzina często o sobie myślała 
i chciała być na bieżąco z wydarzeniami bliskich sobie osób. Bez 
wątpienia, tego typu listy są ponadto świetnym źródłem do od-
tworzenia życia codziennego danych jednostek, ich zaintereso-
wań, tła społecznego i politycznego i jego wpływu na poszcze-
gólne osoby wobec tych wydarzeń.  
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Uniwersytet Wrocławski 
 
 

Miejsce staropolskich 
instrukcji podróżniczych 

w relacjach 
międzypokoleniowych 

– aspekt wychowawczy w świetle 
wybranych zaleceń 
dla peregrynantów. 

 
 
 

Ruch podróżniczy zainicjowany przez polsko–litewskich 
obywateli Rzeczypospolitej w czasach staropolskich, jest trakto-
wany w najnowszej historiografii jako zjawisko o wymiarze spo-
łecznym, kulturowym, antropologicznym, a nawet psycholo-
gicznym. Owa złożoność staropolskich peregrynacji determino-
wały różne rodzaje zagranicznych wyjazdów oraz ich utylitarny, 
jak i elitarny charakter1. Obok misji dyplomatycznych wykony-
wanych w ramach poselstw na obce dwory, pielgrzymek do 
Ziemi Świętej czy podróży czynionych z obowiązku, jak cho-
ciażby wyprawy duchownych zakonników na kapituły gene-
ralne, warto zwrócić uwagę na wyjazdy edukacyjne. Istniejące 

                                                            
1 H. Dziechcińska, Podróż – jej miejsce w świadomości społecznej, Odrodzenie 
i Reformacja w Polsce 1988, t. 32, s. 27 – 28. 
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wśród polsko–litewskiej magnaterii oraz szlachty pewne prze-
świadczenie o potrzebie wyprawienia ich potomków po uzupeł-
nienie dotychczasowej nauki poza granicami Rzeczypospolitej 
stanowiło bezpośrednie odzwierciedlenie ideałów wychowaw-
czych, jakie zakorzeniły się w tej grupie społecznej. W kontek-
ście omawianego zagadnienia, nie można również pomijać fun-
damentalnego wpływu literatury humanistycznej na przyjęty 
przez staropolskie społeczeństwo model wychowawczy. Nieoce-
nioną rolę pełniły w tym procesie dzieła o tematyce pedagogicz-
nej oraz moralizatorskiej, zwłaszcza pióra Erazma z Rotter-
damu, Piotra Vergeriusa, Hermana Schottena oraz Reinharda 
Lorichusa. Poglądy wyrażone przez wymienionych uczonych 
ujmowały za kwestie wręcz zwornikowe moralność ówczesnego 
człowieka, schematy jego postępowania oraz to jakimi warto-
ściami dysponował w codziennej egzystencji2.  

Wyprawy szlacheckiej i magnackiej młodzieży na europej-
skie uniwersytety były sui generis, dopełnieniem, a także etapem 
finalnym, który zwieńczał całą podjętą edukację. Począwszy od 
rozpoczęcia nauki w domu rodzinnym, po uczęszczanie do szkół 
położonych na terenach Rzeczypospolitej. Głównym decyden-
tem w wyprawieniu nastoletniego panicza na studia do obcych 
krajów był ojciec. Jego moc sprawcza wynikała przynajmniej 
z kilku powodów. Przede wszystkim centralna pozycja ojca 

                                                            
2 J. Freylichówna, Ideał wychowawczy szlachty polskiej w XVI i początku XVII 
wieku, Warszawa 1938, s. 85 – 88; Ł. Kurdybacha, Staropolski ideał wycho-
wawczy, Lwów 1938, s. 9 – 14; S. Łempicki, Polski ideał wychowawczy, War-
szawa 1938, s. 12 – 13; Charakteryzując przymioty składające się na ideał wy-
chowawczy w dawnej Polsce, autor opracowania wyróżnił trzy następujące 
punkty według których Polak – szlachcic do połowy XVII w. miał być: 1) 
przykładnym katolikiem, 2) patriotą i żołnierzem oddanym ojczyźnie, który 
miał szanować republikańską formę ustroju, 3) zwolennikiem wolności. 
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w rodzinie odzwierciedlała się poprzez posiadanie autorytatyw-
nej władzy względem pozostałych członków familii. Oznaczało 
to swobodę w decydowaniu o przyszłości potomnych, przy-
najmniej do momentu osiągnięcia przez nich całkowitej nieza-
leżności, która nierzadko wiązała się z opuszczeniem domu ro-
dzinnego, co w gruncie rzeczy stawało się symbolem wyłączenia 
władzy ojcowskiej. Jeśli szlachecka lub magnacka familia mogła 
pozwolić sobie na poniesienie kosztów wielomiesięcznego po-
bytu swojej latorośli w innych europejskich państwach, wtedy 
też taki wyjazd był uważany za odznaczającą się prestiżem lokatę 
inwestycyjną, która miała zaowocować wymiernymi korzy-
ściami dla całego rodu w przyszłości. W związku z tym rodzice 
świadomi droższych warunków życia na obczyźnie, jakie czekają 
młodego panicza, decydowali również o formie i kształcie jego 
edukacji. Podróż zagraniczna i pobyt w wielkich metropoliach 
oraz na uczelniach miały dostarczać kolejnych możliwości na 
poszerzenie zdolności intelektualnych młodego wojażera, jak 
i stanowić bodziec niezbędny do podniesienia praktycznych 
umiejętności oraz kwalifikacji, które dałoby się z powodzeniem 
wykorzystać po powrocie do ojczyzny. Wreszcie istotnym mo-
tywem było przekonanie o wysokiej wartości uzyskanej wiedzy 
z rozmaitych dyscyplin naukowych, które w połączeniu z no-
wymi doświadczeniami i zawiązanymi znajomościami mogłyby 
przysłużyć się samej Rzeczypospolitej. Świadczyć o tym mogą 
pouczenia zawarte w instrukcjach podróżniczych, które odno-
siły się do potrzeby bywania na europejskich dworach czy zasię-
gania wiedzy o sztuce wojennej i systemach fortyfikacji odwie-
dzonych miast. Ponadto podróż edukacyjna w swym założeniu 
była podyktowana względami przystępniejszego utarcia sobie 
drogi w karierze polityczno–publicznej. Nabyte bowiem nowe 
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umiejętności, poznanie obcych języków, znajomość prawa oraz 
historii odwiedzonych krajów miały dopomóc owemu mło-
dzieńcowi w uzyskaniu dostępu do wielu urzędów, w tym też 
dworskich bądź zaowocować karierą na polu działalności parla-
mentarnej3. 

Zanim jednak dom rodzinny został opuszczony przez lato-
rośl, przedsięwzięcie wyprawy wiązało się z wyznaczeniem planu 
zajęć, jakie należałoby spełniać w czasie pobytu zagranicą. Za-
bieg ten po części miał prowadzić do zniwelowania stopnia ry-
zyka znalezienia się w spirali losowych i nie zawsze bezpiecznych 
sytuacji, przy czym konsekwentne trzymanie się przyjętych za-
łożeń miało ukierunkowywać podróżnych na możliwie jak naj-
lepsze zrealizowanie celów wyjazdu edukacyjnego. Rodzice dą-
żąc zarazem do uzyskania większej pewności co do właściwych 
poczynań młodziana w zagranicznych wojażach wyznaczali god-
nych zaufania preceptorów świeckich lub duchownych. Owi 
pedagodzy, którzy towarzyszyli szlachecko–magnackim potom-
kom w wyjeździe odznaczali się pewną wielozadaniowością. 
Czuwali, kontrolowali oraz opiekowali się latoroślami, dbając 

                                                            
3 W. Czapliński, J. Długosz, Podróż młodego magnata do szkół (Studium z dzie-
jów kultury XVI i XVII w.), Warszawa 1969, s. 26 – 28; J. S. Bystroń, Dzieje 
obyczajów w dawnej Polsce wiek XVI – XVIII, t. 1, Warszawa 1976, s. 124 – 
125; W. Tygielski, Na cóż te koszta i trudy? W jakim celu w XVII wieku wysy-
łano młodzież szlachecką na zagraniczne studia?, Odrodzenie i Reformacja 
w Polsce 2006, t. 50, s. 142 – 144; D. Żołądź – Strzelczyk, „Nadobna to jest 
rzecz młodemu człowiekowi do cudzych krajów się przejeździć” – miejsce podróży 
w edukacji polskiej szlachty XVI – XVII wieku, [w:] Samotrzeć, w kompanii czy 
z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowo-
żytnych, red. M. Saczyńska, E. Wółkiewicz, Warszawa 2012, s. 329; A. Ku-
charski, Theatrum peregrinandi. Poznawcze aspekty staropolskich podróży 
w epoce późnego baroku, Toruń 2013, s. 112; U. Kicińska, Pedagogiczny aspekt 
podróżowania w dawnej Polsce, [w:] Polski grand tour w XVIII i początkach XIX 
wieku, red. A. Roćko, Warszawa 2014, s. 33. 
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o jak najstaranniejsze wypełnienie powierzonych im zadań. 
Z badawczego punktu widzenia, interesującym wyrazem troski 
rodziców względem potomków były przygotowane przez nich 
instrukcje podróżnicze. W ich treści wyznaczali trasę wojażu, 
nakreślali program edukacji, nierzadko wzbogacony częścią pe-
dagogiczną czy wskazywali na to, co powinno być poddane 
uważnej obserwacji. Pouczali także o konieczności spisywania 
wrażeń, uwag lub notatek na temat tego, co przyjdzie młodzia-
nowi zobaczyć, przeżyć oraz doświadczyć podczas wielomie-
sięcznego pobytu w obcych państwach. Nakazem stale obecnym 
w tego typu tekstach było prowadzenie regularnej koresponden-
cji z domem rodzinnym, w której przeważnie zdawano relacje 
z postępów w nauce. Rodziciele radzili zazwyczaj w deskrypcji 
instrukcji, jak zachowywać się w kręgach towarzyskich oraz jaką 
postawę przyjmować w kontaktach interpersonalnych bądź 
komu nowo poznanemu poświęcić większe zainteresowanie. 
Takie postawy były równoznaczne z poleceniem wyniesienia jak 
największych korzyści z zagranicznego wojażu. Godny zauważe-
nia jest fakt, iż w sferze relacji międzypokoleniowej instrukcje 
podróżnicze stanowią typ źródła historycznego, które można in-
terpretować jako wymowne świadectwo dalekowzroczności oraz 
dozgonnej troski o przyszłość dorastającego potomka. W zamy-
śle autorów instrukcja podróżnicza ze wskazówkami wycho-
wawczymi i pedagogicznymi miała przekazywać przyszłym stu-
dentom informacje pomocne w oswojeniu się z różnicami oby-
czajowymi, kulturowymi, religijnymi oraz społecznymi, jakie 
mogli napotkać w zachodnioeuropejskich organizmach pań-
stwowych. Innym przykładem porad było włączanie przez ro-
dziców w narracje instrukcji własnych wyniesionych z wypraw 
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umiejętności, poznanie obcych języków, znajomość prawa oraz 
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doświadczeń, które służyły jako przestrogi. Był to modus ope-
randi na zachowanie przez młodego wiekiem panicza rozsądku 
i umiaru4.  

Niemniej jednak, patrząc na liczne świadectwa poruczeń, 
oczekiwań, wymagań czy nakazów obficie nakreślonych w in-
strukcjach peregrynanckich przez pryzmat eksploracji badaw-
czej, interesującym wątkiem skłaniającym równocześnie do 
podjęcia dociekań natury historycznej staje się problem na ile 
przenikające do tego typu tekstów źródłowych wartości wycho-
wawcze uzewnętrzniające się w treści przekazem o charakterze 
perswazyjnym, przyczynił się do transgresji międzypokolenio-
wej w sferze intelektualnej szlachty oraz magnaterii. 

Zasygnalizowane zagadnienie zostanie zatem omówione 
na podstawie wybranych instrukcji przeznaczonych dla peregry-
nantów. Dalsze rozważania będą oparte o Nowego Peregrynanta 
starego świata lustratora autorstwa firlejowskiego proboszcza Be-
nedykta Chmielowskiego. Instrukcja znajduje się w drugiej czę-

                                                            
4 A. Kucharski, Instrukcja podróżnicza Anny Zamoyskiej dla synów odbywają-
cych peregrynacje po Europie na przełomie XVII i XVIII wieku, Czasy Nowo-
żytne 2012, t. 25, s. 209 – 210; M. E. Kowalczyk, Obraz Włoch w polskim 
piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym osiemnastego wieku, Toruń 2005, 
s. 63 – 64; Taż, Nieprzewidywalność drogi na przykładzie polskiego osiemnasto-
wiecznego piśmiennictwa podróżniczego, [w:] Między Zachodem a Wschodem. 
Etniczne, kulturowe i religijne pogranicza Rzeczypospolitej w XVI – XVIII wieku, 
red. K. Mikulski, A. Zielińska – Nowicka, Toruń 2006, s. 300 – 302; A. Mar-
kiewicz, Podróże edukacyjne w czasach Jana III Sobieskiego. Peregrinationes Ja-
blonovianae, Warszawa 2011, s. 44 – 57; F. Wolański, Europa jako punkt od-
niesienia dla postrzeganie przestrzeni geograficznej przez szlachtę polską osiemna-
stego wieku w świetle relacji podróżniczych i geograficznych, Prace Historyczne 
2002, nr. 32, Wrocław 2002, s. 66 – 67; A. Mączak, Życie codzienne w podró-
żach po Europie w XVI – XVII wieku, Warszawa 1980, s. 171 – 174; J. S. 
Bystroń, op.cit., s. 86 – 87. 
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ści encyklopedii Nowe Ateny. Stanowiła ona wstęp poprzedza-
jący wiadomości geograficzne. W jej treści Chmielowski doce-
niał istotę podróżowania, wypełniając tekst licznymi wskazów-
kami dla obieżyświatów. Przestrzegał jednak przed wyniesie-
niem złych doświadczeń i zachowań5. Za kolejny zbiór wskazó-
wek posłużą zalecenia sformułowane w sposób niezwykle lapi-
darny w dziesięciu punktach przez wojewodę mazowieckiego 
Stanisława Kryskiego6. W 1584 r. pod opieką ochmistrza Ma-
cieja Rywockiego7 dwójka wojewodziców, Feliks oraz Wojciech 
udali się w blisko trzyletnią podróż na studia do Włoch8. Z kolei 
trzeci potomek, Piotr został posłany do znajdującego się w Dil-
lingen kolegium jezuickiego9. Uwzględniona w analizie zostanie 
również Instrukcja synom moim [do] cudzych krajów ode mnie 
wyprawionym, Teodorowi i Franciszkowi Lubomirskim, w Jazdo-
wie, d. 29 novembris A. 1699, pióra pisarza politycznego oraz 

                                                            
5 W. Ogrodziński, Chmielowski Joachim Benedykt, [w:] Polski słownik biogra-
ficzny, t. 3, s. 341 – 342; D. Dolański, Edukacyjno – dydaktyczny wymiar „No-
wych Aten” Benedykta Chmielowskiego, [w:] Ars Educandi. Źródła t. 1. Studia 
z dziejów wychowania i kształcenia od średniowiecza do XIX wieku, red. 
J. Gwioździk, P. P. Barczyk, Mysłowice 2009, s. 253. 
6 F. Siarczyński, Obraz wieku panowania Zygmunta III, cz. 1, Lwów 1828, 
s. 255 – 256; K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. 5, wyd. J. N. Bobrowicz, Lipsk 
1840, s. 255 – 256; M. Rywocki, Księgi peregrynackie, [w:] Archiwum do dzie-
jów literatury i oświaty w Polsce, t. 12, wyd. J. Czubek, Kraków 1910, s. 178 – 
189. 
7 A. Soltan, Rywocki Maciej, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 33, s. 595 – 
596. 
8 J. Maciszewski, Kryski Feliks vel Szczęsny z Drobnina, [w:] Polski słownik bio-
graficzny, t. 15, s. 482; Zob. także w tym samym tomie biogram brata Feliksa 
– Wojciecha, który został przygotowany przez Adama Przybosia na s. 490. 
9 M. Rywocki, op. cit., s. 188. 
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marszałka wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubo-
mirskiego10. Następnym wartym uwagi źródłem jest program 
pedagogiczny spisany przez wojewodę wileńskiego Krzysztofa 
Radziwiłła dla preceptorów Aleksandra Przypkowskiego i Al-
brechta Dębowskiego mających zadbać o naukę i pożyteczne za-
jęcia Janusza11 na czas odbywanej w latach 1628–1633 peregry-
nacji po księstwach i elektoratach niemieckiej Rzeszy, Holandii, 
Belgii oraz Anglii12. Ostatnią bogatą w spostrzeżenia oraz empi-
rie wyniesione z własnych kilkuletnich wojaży po Europie bę-
dzie instrukcja wychowawcza pióra Jakuba Sobieskiego dla sy-
nów Marka oraz Jana13. 

Wyjazdy o charakterze edukacyjno–poznawczym oraz na-
kreślone w instrukcjach rodzicielskich polecenia zobowiązywały 

                                                            
10 S. H. Lubomirski, Instrukcja synom moim [do] cudzych krajów ode mnie wy-
prawionym, Teodorowi i Franciszkowi Lubomirskim, w Jazdowie, d. 29 novem-
bris A. 1699, [w:], Wybór pism, S. H. Lubomirski, oprac. R. Pollak, Wrocław 
1953, s. 273; K. Matwijowski, W. Roszkowska, Lubomirski Stanisław Hera-
kliusz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 18, s. 45 – 50; Herbarz polski. Część 
I. Wiadomości historyczno – genologiczne o rodach szlacheckich, t. 15, oprac. 
A. Boniecki, A. Reiski, Warszawa 1912, s. 65 – 66; Urzędnicy centralni i nad-
worni Polski XIV – XVIII wieku. Spisy, t. 10, oprac. K. Chłapowski, S. Ciara, 
Ł. Kądziela, T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska, Po-
znań 1992, s. 81. 
11 M. Zachara, T. Majewska – Lancholc, Instrukcja Krzysztofa II Radziwiłła 
dla syna Janusza, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1971, t. 16, s. 172. 
12 T. Wasilewski, Radziwiłł Janusz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 30, 
s. 208. 
13 J. Długosz, Sobieski Jakub, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 39, s. 483 – 
488; H. Stupnicki, Herbarz polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi, t. 3, 
Lwów 1862, s. 74; E. Raczyński, Wiadomość krótka o życiu i pismach Jakóba 
Sobieskiego, kasztelana krakowskiego [w:] Dwie podróże Jakóba Sobieskiego ojca 
króla Jana III. Odbyte po krajach europejskich w latach 1607 – 1613 i 1638 r., 
Poznań 1833, s. 5 – 6. 
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szlacheckich synów do zachowań mających umożliwić spełnie-
nie utylitarnych założeń wyjazdu poprzez przyjęcie na co dzień 
takich postaw, które pozwalałby kreatywnie zarządzać czasem. 
Produktywne spędzanie czasu było wymagane, ponieważ 
w dłuższej perspektywie miało poskutkować u młodziana wy-
stąpieniem dobrych nawyków, jak chociażby zdyscyplinowanie 
i wysoka operacyjność w działaniach na wielu płaszczyznach ży-
cia codziennego. Zakładano, że owe nawyki ułatwią drogę ku 
karierze polityczno–urzędniczej14. Oprócz odbywania studiów 
na zagranicznych uniwersytetach, co wiązało umysły pociech 
przyswajaniem nowych wiadomości, rodzice pragnęli, aby pol-
sko–litewscy studenci nie zaniedbywały wypracowanych rezul-
tatów z edukacji podjętej we wcześniejszym okresie życia. Ojciec 
Feliksa oraz Wojciecha Kryskich – Stanisław obu synom syste-
matyczne powtarzanie informacji wyniesionych z lekcji, kiedy 
to uczęszczali do kolegium jezuickiego w Dillingen15. Podobnie 
przykazano Januszowi Radziwiłłowi. W jego edukacji języko-
wej, obok intensywnej nauki niemieckiego i francuskiego, miał 
obowiązek ustawicznego wykonywania ćwiczeń z poznanej 
uprzednio łaciny16. 

W analizowanych tekstach dużą wagę przywiązano do 
przedstawienia młodzieńcom kanonu cech osobowościowych, 
które powinny być przez nich umiejętnie okazywane przy oswa-
janiu się z obcymi miejscami, napotkanymi ludźmi, kulturą czy 

                                                            
14 A. Kucharski, Theatrum…, s. 50 – 51. 
15 M. Rywocki, op. cit., s. 187. 
16 K. Radziwiłł, Instrukcyja Księcia Krzysztofa Radziwiłła, Hetmana Polnego W. 
Ks. Lit., Synowi memu Januszowi, Podkomorzemu litewskiemu do cudzych kra-
jów wyprawując go, die 7 Septembris 1628 Anno Dana, [w:] Instrukcja…, 
M. Zachara., T. Majewska – Lancholc, s. 178. 
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marszałka wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubo-
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10 S. H. Lubomirski, Instrukcja synom moim [do] cudzych krajów ode mnie wy-
prawionym, Teodorowi i Franciszkowi Lubomirskim, w Jazdowie, d. 29 novem-
bris A. 1699, [w:], Wybór pism, S. H. Lubomirski, oprac. R. Pollak, Wrocław 
1953, s. 273; K. Matwijowski, W. Roszkowska, Lubomirski Stanisław Hera-
kliusz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 18, s. 45 – 50; Herbarz polski. Część 
I. Wiadomości historyczno – genologiczne o rodach szlacheckich, t. 15, oprac. 
A. Boniecki, A. Reiski, Warszawa 1912, s. 65 – 66; Urzędnicy centralni i nad-
worni Polski XIV – XVIII wieku. Spisy, t. 10, oprac. K. Chłapowski, S. Ciara, 
Ł. Kądziela, T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska, Po-
znań 1992, s. 81. 
11 M. Zachara, T. Majewska – Lancholc, Instrukcja Krzysztofa II Radziwiłła 
dla syna Janusza, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1971, t. 16, s. 172. 
12 T. Wasilewski, Radziwiłł Janusz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 30, 
s. 208. 
13 J. Długosz, Sobieski Jakub, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 39, s. 483 – 
488; H. Stupnicki, Herbarz polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi, t. 3, 
Lwów 1862, s. 74; E. Raczyński, Wiadomość krótka o życiu i pismach Jakóba 
Sobieskiego, kasztelana krakowskiego [w:] Dwie podróże Jakóba Sobieskiego ojca 
króla Jana III. Odbyte po krajach europejskich w latach 1607 – 1613 i 1638 r., 
Poznań 1833, s. 5 – 6. 
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14 A. Kucharski, Theatrum…, s. 50 – 51. 
15 M. Rywocki, op. cit., s. 187. 
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zwyczajami. Były one pewnym obrazem potomka w podróży, 
który zarysował się w świadomości rodziców. Jakub Sobieski 
odwołując się w instrukcji do błazeństwa oraz szumnego życia 
przebywających Polaków we Francji czy to we Włoszech prze-
strzegał swoich synów, iż w przypadku napotkania na drodze 
rodaków o złym usposobieniu należałoby ustąpić pola nie na-
wiązując bliższych relacji. Jan oraz Marek mieli być rozważni 
w postępowaniu, nie prowokując dwuznacznych w odbiorze sy-
tuacji, które mogłyby przysporzyć wstydu familii lub majesta-
towi Rzeczypospolitej17. W zbliżony sposób zamyślał o Fran-
ciszku i Teodorze Lubomirskich, Stanisław sugerując unikanie 
pijatyk, próżnego spędzania czasu, złych postępków oraz zawie-
rania znajomości z ludźmi o wąskich horyzontach intelektual-
nych, gdyż wszystko to prowadziło do przyjmowania złych na-
wyków, które w niedalekiej przyszłości zaowocowałby zdemo-
ralizowaniem18. Porady dotyczące uwypuklania przez szlachec-
kich potomków pożądanych cech charakteru w kontaktach in-
terpersonalnych odnosiły się także do napotkanych na obczyź-
nie rodaków. Exemplum takiego komponentu wskazówek 
można odnaleźć w instrukcji sporządzonej dla Janusza Radzi-
wiłła. W stosunku do napotkanych zagranicą Polaków lub Li-
twinów, ojciec pouczał przyszłego hetmana litewskiego o odda-
waniu należytej rewerencji w powitaniu i prowadzonych dysku-

                                                            
17 J. Sobieski J., Instrukcya Jakuba Sobieskiego Woiewody Ruskiego dana synom 
iadącym do Paryża, [w:] S. Gawerecki, Dziennik podróży po Europie Jana 
i Marka Sobieskich, Warszawa 1883, s. 18. 
18 S. H. Lubomirski, op. cit., s. 274. 
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sjach. Jednocześnie Janusz nie mógł puszczać płazem ewentual-
nych zniewag rażących własny honor oraz dostojeństwo19. In-
nymi nieco zabarwionymi stereotypowymi wyobrażeniami z ko-
lei o poszczególnych krajach i nacjach, posługiwał się w instruk-
cji Nowy Peregrynant Chmielowski. Wskazywał zarówno na to, 
co wojażer winien dobrego wynieść z pobytu w odwiedzonych 
państwach, jak i na postawy, których powinien się wystrzegać. 
W odpowiedzi skierowanej bezpośrednio do czytelnika oraz po-
tencjalnego podróżnika, Chmielowski stwierdzał, by ten Od 
Florencyi nabral odoru Cnot, z Bononii bonitatem, z Genui inge-
nuus mores, a nie wiciow. Nie ma sie uczyć od Greków kłamstwa, 
od Lygurow vanitatem, od Hiszpanow zbytniey grandecy20.  

Rodzicie oczekiwali również, aby ich pociechy wdrożyły 
w codzienność wyprawy oraz studiowanie takie cechy, jak obo-
wiązkowość i pracowitość. W praktyce efektywnymi wskaźni-
kami obu postaw miało być utrzymanie przez cały wyjazd pil-
ności, sumienności oraz wytrwałości w zdobywaniu nowych 
umiejętności. Tak też młodzi Kryscy w świetle punktu drugiego 
Informacji otrzymali od pana ojca przykazanie dużego zaanga-
żowania się studia na włoskich uczelniach. Braci zobligowano 
do systematycznej korespondencji z domem rodzinnym21. Zaś 
w obywaniu się z najprzeróżniejszymi obliczami wędrówki, wo-
jewoda mazowiecki sugerował aby się co nastateczni i naskromni 
zachowali i we wszystkich sprawach z pilnością przypatrowali22. 

                                                            
19 M. Radziwiłł, op.cit., s. 177 – 178. 
20 J. B. Chmielowski, Nowe Ateny albo akademia wszelkiey sciencyi pełna na 
różne tytuły, jak na classes podzielona, mądrym dla memoryału, idiotom dla na-
uki politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki erygowana. Częsc wtora, 
cz. 2, Lwów 1746, s. 2. 
21 M. Rywocki, op. cit., s. 187. 
22 Tamże, s. 188 – 189. 
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19 M. Radziwiłł, op.cit., s. 177 – 178. 
20 J. B. Chmielowski, Nowe Ateny albo akademia wszelkiey sciencyi pełna na 
różne tytuły, jak na classes podzielona, mądrym dla memoryału, idiotom dla na-
uki politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki erygowana. Częsc wtora, 
cz. 2, Lwów 1746, s. 2. 
21 M. Rywocki, op. cit., s. 187. 
22 Tamże, s. 188 – 189. 
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Natomiast Krzysztof Radziwiłł zaznaczał preceptorom, że nale-
żałoby przypilnować, aby Janusz przez pierwszy rok wojażu stro-
nił od przyjęć lub bankietów, które rozpraszałyby uwagę i mło-
dzieńczy zapał. Oprócz tego miał z całym oddaniem skoncen-
trować się na nauce i poznawaniu języków obcych23. Zaś Stani-
sław Lubomirski obok ujmowania zagranicznej edukacji jako 
wielkiej szansy na samodoskonalenie się, przykazywał swoim sy-
nom serdeczność w relacjach braterskich. Wierzył, iż obopólne 
kontakty przepełnione zgodnością i dobrą wolą będą cennymi 
dowodami wzajemnego szacunku, honoru oraz charyzmy przy-
datnej w pozyskiwaniu, a następnie podtrzymywaniu przychyl-
ności napotkanych ludzi24.  

Innym wartościowym zaleceniem o naturze ściśle poznaw-
czej było skierowanie percepcji na miejsca, architekturę, struk-
tury administracyjne czy systemy ustrojowe objeżdżanych pań-
stw. Według Chmielowskiego zainteresowaniu organizacją wła-
dzy i modelem rządów danego kraju powinno towarzyszyć przy-
wiązywanie dużej wagi do funkcjonowania i działalności istnie-
jących w danym państwie instytucji, organów świadczących 
o zasięgu kompetencji władzy sądowniczej bądź ustawodawczej, 
jak chociażby różne zgromadzenia lub ciała będące odpowied-
nikami parlamentu25. Zarazem Jakub Sobieski radził Janowi 
oraz Markowi odnotowywanie w prowadzonych zapiskach 
z podróży, imion panujących monarchów czy udzielnych ksią-
żąt. Kolejno wymagał od synów spisywania wiadomości odno-
szących się do struktury oraz organizacji dworów, na których 

                                                            
23 M. Radziwiłł, op. cit., s. 177. 
24 S. H. Lubomirski, op. cit., s. 278. 
25 J. B. Chmielowski, op. cit., s. 4. 
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przyjdzie im zabawić. Względem większych ośrodków miej-
skich, po uprzednim rozpytaniu w rozmowach z mieszkańcami, 
deskrypcja z pobytu winna w jego opinii zawierać notyfikacje 
o właścicielu, burmistrzu, magistracie, przywilejach oraz we-
wnętrznym systemie zarządzania26. 

Interesującymi dowodami porad wychowawczych od ro-
dziców były subiektywne refleksje obejmujące przestrzeń kon-
taktów interpersonalnych. W instrukcjach ujmowano sposoby 
obchodzenia się z ludnością o odmiennej przynależności naro-
dowej, języku, mentalności, jak i kulturze. Młodzianom oraz 
preceptorom przekazywano porady na co mają zważać przy za-
wieraniu znajomości bądź kontaktów stricte towarzyskich, 
a także na jakie zachowania i postawy u swych rozmówców po-
winni być nadzwyczaj wyczuleni. Nierzadko w instrukcjach po-
jawiały się przy tym sugestie dotyczące zachowania wobec na-
potkanych w drodze rodaków. Odwołując się ponownie do No-
wego Peregrynanta, Firlejowski proboszcz podpowiadał lako-
nicznie w szóstej adnotacji instrukcji, iż w obserwacjach względ-
nie zróżnicowanej stanowo oraz materialnie ludności odwiedza-
nych państw stosownie byłoby zarówno podpatrywać warunki 
egzystencji, w tym dominujące przymioty danego narodu, jak i 
wysondować predylekcję wobec cudzoziemskich przybyszów27. 
Natomiast Krzysztof Radziwiłł instruował opiekunów o tym, 
aby w razie potrzeby zapobiegali pochopnym zobowiązaniom 
Janusza, gdyby temu bez uprzedniego powiadomienia przyszło 
wręczać lub cokolwiek darować, bądź składać obietnice. Waż-
nym zadaniem jakie wyznaczono również Przypkowskiemu oraz 

                                                            
26 J. Sobieski, op. cit., s. 7 – 8. 
27 J. B. Chmielowski, op. cit., s. 3. 
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Dębowskiemu miało być podejmowanie wszelkich starań o nie-
dopuszczanie do nawiązywania przez młodego panicza kontak-
tów z ludźmi o amoralnym zachowaniu, co było tłumaczone 
potencjalnym zagrożeniem w przyjęciu nieodpowiednich wzor-
ców28.  

Jednocześnie programy wychowawcze przygotowane przez 
rodzicieli precyzowały sposoby obchodzenia się ze środowi-
skami uznawanymi za hermetycznie zamknięte. Najdobitniej 
oddawały to wskazówki Stanisława Lubomirskiego dotyczące 
pobytu na europejskich dworach. Doradzał swym pociechom 
uczestniczenie w świętach religijnych albo innych wydarzeniach 
kulturalnych, które celebrowano w miechach ich pobytu. Jed-
nakże przestrzegał przed zajmowaniem się błahostkami. Za-
miast tego wolał, aby Franciszek i Teodor, zachowując powagę 
wyjednywali dla siebie rewerencje ze strony dworzan. Poza tym 
istotne było przyjęcie wyważonej postawy towarzystwie. Nale-
żało zatem wystrzegać się bezsensownego potoku słów w prowa-
dzonej rozmowie. Z drugiej strony bracia mieli unikać nadmier-
nego milczenia, co według autora instrukcji mogło zostać ode-
brane jako zwyczajne gburstwo29. Niewątpliwie także Jakub So-
bieski wraz ze swymi spostrzeżeniami na temat usposobienia 
francuskich kawalerów zaliczał się do grona autorów instrukcji, 
dla których odpowiednie, zdrowe i uczciwe zdystansowanie się 
wobec postaw niektórych grup społecznych okazuje się zba-
wiennym remedium na wszelkie szkodliwe patologie. Zalecał 
Janowi oraz Markowi zachowanie rozsądku i rozwagi, gdyż 
gwałtowność Francuzów powodowana wrażliwością na drobne 

                                                            
28 M. Radziwiłł, op. cit., s. 178 – 179. 
29 S. H. Lubomirski, op. cit., s. 276. 
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dyshonory czy utarczki słowne może doprowadzić do animozji 
znajdujących ostatecznie swój upust w wyzwaniu na pojedy-
nek30. Zaznaczał pociechom względną powściągliwość w budo-
waniu więzi emocjonalnych z poznanymi Francuzami, ponie-
waż mogą z ich strony doświadczyć dużej niestałości w relacjach, 
o czym wojewoda ruski przekonywał w słowach ani też się 
z niemi bardzo kumać, bo oni się wnet zakochaią w człowieku, 
a po tym go wnet porzucą31. 

Kolejnym elementem zajmującym istotne miejsce 
w instrukcjach podróżniczych był plan edukacyjny32. Zakła-
dano w nim zwykle, że młodzieniec będzie rozszerzał oraz po-
zyskiwał nowe wiadomości pochodzące z obszaru dziedzin nauk 
humanistycznych, matematycznych, technicznych oraz milita-
rystycznych. Kluczową rolę odgrywała również nauka języków 
obcych, których opanowanie w mowie i w piśmie uważano za 
umiejętności wysoce praktyczne czy to w kontaktach interper-
sonalnych albo w rozwijaniu kariery po powrocie do kraju. 
Oprócz wysiłku umysłowego jaki wiązał się z odbywaniem stu-
diów bądź pobieraniem prywatnych lekcji, przekazywano pole-
cenie wykonywania ćwiczeń poprawiających kondycję fi-
zyczną33. Dogodnym przykładem połączenia Exercitia dla umy-
słu, jak i dla ciała były zalecenia wyznaczone młodym Lubomir-
skim. W trakcie peregrynacji mieli nauczyć się posługiwać glo-
busem oraz mapami. Stanisław Herakliusz oczekiwał od synów 
zdobywania przydatnych wiadomości z zakresu geografii, mate-

                                                            
30 J. Sobieski, op. cit., s. 9. 
31 Tamże, s. 10. 
32 A. Markiewicz, op. cit., s. 62 – 66. 
33 D. Żołądź – Strzelczyk, Nadobna, s. 330 – 332. 
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matyki ogólnej i szczegółowej, arytmetyki, geometrii oraz me-
chaniki ogólnej. Nadanie przez marszałka koronnego dużej 
wagi przedmiotom o charakterze ścisłym było podyktowane 
wzglądem na przydatność w dowodzeniu oddziałami, kierowa-
niu szykiem bojowym czy w fortyfikowaniu miejsc lub budowli, 
czemu miało służyć również poznawanie przez braci architek-
tury wojskowej oraz świeckiej. Przy geografii natomiast nakazał 
uczenie się historii państw34. Z kolei Exercitia fizyczne przewi-
dywały jazdę konno łącznie z popisową, fechtunek oraz wszelkie 
inne sposobności ciała, których w akademii kawalerskiej uczą35. 
Zarazem innym ogniwem planu edukacyjnego było korzystanie 
z usług wynajętego preceptora w czasie trwania wojażu. Obo-
wiązek jego dobrania spadał przeważnie na odpowiedzialnych 
za młodzieńca opiekunów. Krzysztof Radziwiłł radził dokonać 
uważnej selekcji dodatkowego nauczyciela, który z odpowied-
nim zapleczem pedagogicznym przekazywałby Januszowi wia-
domości z historii oraz nauk politycznych. Poza tym, miałby 
zająć się kształtowaniem umiejętności retorycznych. Co do wy-
znania preceptora, wojewoda wileński wolał, aby był on: refor-
matae religionis, jednakże dopuszczał w tej sferze inne rozwiąza-
nia36.  

O tym jak ważne było przyswajanie języków obcych no-
wożytnych pisał w instrukcji Jakub Sobieski zachęcając do ich 
nauki Jana oraz Marka słowami To ozdoba każdego Szlachcica 
Polskiego i pochwała między przednimi i chwałami umieć ięzyki37. 

                                                            
34 S. H. Lubomirski, op. cit., s. 275 – 276. 
35 Tamże. 
36 M. Radziwiłł, op. cit., s. 177. 
37 J. Sobieski, op. cit., s. 11. 
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Następnie wojewoda ruski tłumaczył, że posiadanie umiejętno-
ści mówienia oraz pisania w języku obcym jest niezwykle uży-
teczne, nie tylko w prowadzeniu konwersacji z cudzoziemcami, 
ale także w służbie dyplomatycznej, publicznej czy wreszcie sta-
nowi spory atut w karierze oraz pozyskiwaniu względów na 
dworze królewskim. Zadaniem wręcz koniecznym w spełnieniu 
przez braci Sobieskich miało być przyswojenie francuskiego. 
Dlatego też mieli się uczyć tego języka poprzez pobieranie lekcji 
obejmujących ćwiczenia z gramatyki, czytania, pisania oraz słu-
chania z lektury Dziejów francuskich autorstwa humanisty i hi-
storiografa Jana de Serresa. By nadać jeszcze większe znaczenie 
nauce francuskiego, pisał młodzianom, iż jest on używany w ca-
łych Niderlandach, na dworach w Brukseli i Hadze, a także 
można się z nim zetknąć w Rzeszy Niemieckiej38. 

Analiza problemowa zestawionych ze sobą w powyższym 
tekście instrukcji podróżniczych skłania do zawarcia końcowych 
refleksji na temat przekazywanych przez rodziców wartości wy-
chowawczych oraz ich potencjalnego wpływu na sferę intelek-
tualną szlacheckiej i magnackiej młodzieży. Mimo, że instrukcje 
podróżnicze zajmują ważne miejsce w badaniu poszczególnych 
zagadnień wpisujących się w problematykę staropolskiego po-
dróżowania, gdzie nierzadko stanowią one cenne uzupełnienie 
dla takich źródeł, jak chociażby diariusze, relacje oraz pamięt-
niki to warto zaznaczyć, że trudno jest spotkać się z opracowa-
niem czy też tekstem, który poruszałby rolę oraz wpływ zawie-
ranych w instrukcjach wskazówek w kontekście relacji między-
pokoleniowych w epoce staropolskiej. Na podstawie uwzględ-

                                                            
38 Tamże, s. 12 – 13. 
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nionego materiału źródłowego wyraźnie przekazywaną warto-
ścią był szacunek. Miał on być stale obecny w zawiązywaniu no-
wych znajomości przez młodziana. Poza tym można zauważyć, 
że autorom instrukcji zależało na okazywaniu rewerencji wobec 
samej wiedzy, na co mogą wskazują liczne pouczenia podkreśla-
jące potrzebę zdobywania nowych umiejętności czy to języko-
wych lub z konkretnych dziedzin naukowych. Obok szacunku, 
pożądanymi wartościami była pokora oraz rozsądek. Pierwsza z 
nich miała ujawniać się w pielęgnowaniu nabywanej wiedzy. 
Druga zaś tyczyła się różnorodnych sytuacji oraz zdarzeń, na 
które potencjalnie był narażony w czasie wojażu młodociany 
podróżnik. Kolejnym elementem dopełniającym wartościowa-
nie zachowań w peregrynacji było wymaganie otwartości na nie-
znane. Jednakże nie była ona bezgraniczna, gdyż rodziciele po-
przez sformułowane w treści tekstów nakazy oraz napomnienia 
w pewnym sensie wyznaczali swego rodzaju granicę, której nie 
należało przekraczać. Nie bez powodu pozostaje tutaj rola pre-
ceptorów bezpośrednio czuwających nad tym aspektem eduka-
cyjnej wyprawy. 
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Życie za murami klauzury 
w epoce staropolskiej- 

wybór rodziców czy dzieci? 
 
 
 

O ułożeniu życia dzieci w epoce staropolskiej myślano za-
nim się urodziły, zwłaszcza, jeżeli były to jedyne dzieci lub ma-
jątek rodziny był niewielki i wiadomo było, że nie będzie można 
nim obdzielić wszystkich potomków. Bez wątpienia w Rzeczpo-
spolitej dzieci, a zwłaszcza panny, znajdujące się, jeżeli nie pod 
opieką rodziców czy braci to dalszych krewnych, nie mogły de-
cydować o swoim losie bezwzględnie, bez pozwolenia opieku-
nów. Jeśli chodzi zaś o wstąpienia do klasztoru, to bywało na 
prawdę różnie i wiele można by wymieniać czynników decydu-
jących o tak ważnym kroku. Dużo jest też przypadków godnych 
uwagi. W niniejszym artykule zostaną przytoczone dwa skrajne 
przypadki wstąpienia do klasztoru, natomiast przeciwstawnym 
zjawiskiem będzie opis jednej ucieczki zza murów klauzury. Te 
przykłady zostaną omówione na podstawie historii trzech pa-
nien: dwie - Magdalena Mortęska, benedyktynka i Zofia Kon-
stancja Radziwiłłówna, karmelitanka bosa, które wstąpiły do 
klasztoru wbrew ostrym sprzeciwom rodziców oraz Teresa Jor-
danówna, którą ojciec, wojewoda bracławski, przeznaczył do za-
konu norbertanek, która ostatecznie uciekła pewnej nocy 
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za mury klasztoru. Wszystkie opisy zdarzeń zaczerpnięte zostały 
z kronik klasztornych.  
 Klasztor benedyktynek chełmińskich, jak i inne klasztory 
przed soborem trydenckim (1545-1563), wymagał reformy. 
W Kronice benedyktynek chełmińskich z lat 1578-1619, we 
wstępie można wyczytać, iż po rozpowszechnieniu się nurtu he-
rezji wśród okolicznej ludności, klasztor w Chełmie nie otrzy-
mywał od jej członków jałmużny, co spowodowało, że mniszki 
słabieć i niszczeć poczęły w próżnowanie się wdawszy, do prywat 
się swych udały, o pospolite dobro nie dbając (…) I przyszło za 
czasem do takiego spustoszenia, że tylko 2 panny zakonne zostały 
(…)1. Klasztor wraz z jego inwentarzem ruchomy były 
w opłakanym stanie, siostry nie posiadając odpowiednich środ-
ków na utrzymanie się, poczęły sprzedawać majątek klasztorny, 
i niekiedy sprzyjać heretykom. W czasie odnowy potrydenckiej 
do klasztoru przybyły trzy siostry: Zofia Izbieńska2, Jadwiga Ja-
choniewska3 i Barbara Wąsowska4, nie miały jednak odpowied-
niego przygotowania i nie zachowywały reguł zakonnych, ale 

                                                            
1 Kronika benedyktynek chełmińskich, oprac. W. Szołdrski, Pelplin 1937, s. 4.  
2 Zofia Izbieńska była klaryską w Gnieźnie, siostra chórowa w 1556 roku przy-
jechała do Chełmna, została przełożoną i strażniczką klasztoru (w latach 1556-
1579), a także mistrzynią nowej obsady, zm. 1586, M. Borkowska, Leksykon 
zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. 1, Warszawa 2004, s. 225. 
3 Jadwiga Jachoniewska przed wstąpieniem do benedyktynek była bernar-
dynką gdzieś w Wielkopolsce, a więc tercjarka z nie klauzurowej grupy. Przy-
łączyła się w Chełmnie do Zofii Izbieńskiej, była siostrą chórową, zmarła 
w 1597 roku; M. Borkowska., Leksykon zakonnic polskich…, t. 1., s. 225. 
4 Barbara Wąsowska wcześniej tercjarka bernardyńska i tak samo jak Jadwiga 
Jachoniewska przyłączyła się do strażniczek klasztoru w Chełmnie; tamże, 
s. 225-226. 
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ich upór i ciągłe starania o nowe powołania sprawiły, że klasztor 
w Chełmnie zdołał przetrwać5.  
 W takich warunkach do klasztoru po raz pierwszy przybyła 
Magdalena Mortęska. Jej ojciec, Melchior Mortęski, był pod-
komorzym chełmińskim6. Matka Elżbieta z Kostków, siostra bi-
skupa chełmińskiego Piotra Kostki7, w czasie wstąpienia córki 
do klasztoru już nie żyła, gdyż zmarła po urodzeniu czwartego 
dziecka, syna Ludwika. Poza wspomnianymi dziećmi, Mortęski 
miał dwie córki: Annę i Elżbietę. Mortęscy to ród pochodzenia 
staropruskiego, a ich dobrami rodowymi była wieś Mortęgi pod 
Lubawą. Dwie starsze siostry Magdaleny swoje dzieciństwo spę-
dziły w szkole klasztornej norbertanek w Strzelnie na Kujawach. 
Przyszła ksieni wychowywała się pod Świeciem8 u siostry swo-
jego ojca, starościny Wulkowskiej9.  
 Magdalena była wychowywana bardzo surowo. Ciotka 
uczyła ją prowadzenia gospodarstwa domowego, a wówczas 
pani domu nie musiała umieć czytać i pisać, stąd ksieni nie 
                                                            
5 Kronika benedyktynek…, s. 5. 
6 Melchior Mortęski- ojciec Magdaleny był bogatym szlachcicem i bardzo 
upartym człowiekiem. W egzekucji dóbr stracił prawo do czerpania zysków 
z Pokrzywna, jednak zachował do niego prawo jako starosta i żył na tamtej-
szym zamku dostatnio; był miecznikiem pruskim w latach 1549-1551, pod-
komorzym pomorskim 1555-1600, podkomorzym malborskim 1568-1587 
i starostą pokrzywińskim; Urzędnicy dawnej Rzeczpospolitej XII-XVIII wieku. 
Spisy, red. A. Gąsiorowski, t. 5, z. 2, Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII 
wieku, Wrocław- Warszawa- Kraków 1990, s. 105. 
7 Piotr Kostka biskup chełmiński w latach 1532-1595, studiował w Krakowie, 
Padwie i Paryżu. Powstrzymał burzliwy rozwój protestantyzmu w diecezji 
i zaczął wprowadzać reformy Soboru Trydenckiego, P. Nitecki, Biskupi Ko-
ścioła w Polsce w latach 965-1999, Warszawa 2000, s. 218. 
8 Świecie- 12,5 km na północny wschód od Radzynia Chełmińskiego, Słownik 
historyczno-geograficzny ziemi chełmińskiej w średniowieczu, red. M. Biskup, 
Wrocław 1791, s. 129-130. 
9 K. Górski, Matka Mortęska, Warszawa 1971, s. 10.  
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za mury klasztoru. Wszystkie opisy zdarzeń zaczerpnięte zostały 
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1 Kronika benedyktynek chełmińskich, oprac. W. Szołdrski, Pelplin 1937, s. 4.  
2 Zofia Izbieńska była klaryską w Gnieźnie, siostra chórowa w 1556 roku przy-
jechała do Chełmna, została przełożoną i strażniczką klasztoru (w latach 1556-
1579), a także mistrzynią nowej obsady, zm. 1586, M. Borkowska, Leksykon 
zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. 1, Warszawa 2004, s. 225. 
3 Jadwiga Jachoniewska przed wstąpieniem do benedyktynek była bernar-
dynką gdzieś w Wielkopolsce, a więc tercjarka z nie klauzurowej grupy. Przy-
łączyła się w Chełmnie do Zofii Izbieńskiej, była siostrą chórową, zmarła 
w 1597 roku; M. Borkowska., Leksykon zakonnic polskich…, t. 1., s. 225. 
4 Barbara Wąsowska wcześniej tercjarka bernardyńska i tak samo jak Jadwiga 
Jachoniewska przyłączyła się do strażniczek klasztoru w Chełmnie; tamże, 
s. 225-226. 
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ich upór i ciągłe starania o nowe powołania sprawiły, że klasztor 
w Chełmnie zdołał przetrwać5.  
 W takich warunkach do klasztoru po raz pierwszy przybyła 
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Przyszła ksieni wychowywała się pod Świeciem8 u siostry swo-
jego ojca, starościny Wulkowskiej9.  
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pani domu nie musiała umieć czytać i pisać, stąd ksieni nie 
                                                            
5 Kronika benedyktynek…, s. 5. 
6 Melchior Mortęski- ojciec Magdaleny był bogatym szlachcicem i bardzo 
upartym człowiekiem. W egzekucji dóbr stracił prawo do czerpania zysków 
z Pokrzywna, jednak zachował do niego prawo jako starosta i żył na tamtej-
szym zamku dostatnio; był miecznikiem pruskim w latach 1549-1551, pod-
komorzym pomorskim 1555-1600, podkomorzym malborskim 1568-1587 
i starostą pokrzywińskim; Urzędnicy dawnej Rzeczpospolitej XII-XVIII wieku. 
Spisy, red. A. Gąsiorowski, t. 5, z. 2, Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII 
wieku, Wrocław- Warszawa- Kraków 1990, s. 105. 
7 Piotr Kostka biskup chełmiński w latach 1532-1595, studiował w Krakowie, 
Padwie i Paryżu. Powstrzymał burzliwy rozwój protestantyzmu w diecezji 
i zaczął wprowadzać reformy Soboru Trydenckiego, P. Nitecki, Biskupi Ko-
ścioła w Polsce w latach 965-1999, Warszawa 2000, s. 218. 
8 Świecie- 12,5 km na północny wschód od Radzynia Chełmińskiego, Słownik 
historyczno-geograficzny ziemi chełmińskiej w średniowieczu, red. M. Biskup, 
Wrocław 1791, s. 129-130. 
9 K. Górski, Matka Mortęska, Warszawa 1971, s. 10.  
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uczyła się tego typu umiejętności. Przyszła mniszka w dzieciń-
stwie uległa wypadkowi, a mianowicie pomagając w kuchni 
przy oprawianiu nóżek cielęcych, Mortęska wykuła sobie prawe 
oko, w wyniku czego do końca życia musiała chodzić w opasce. 
Po wejściu w wiek dorosły, Magdalena unikała zabaw i życia 
towarzyskiego, przez co popadała w konflikty ze swoim ojcem, 
który chciał wydać ją za mąż tak jak jej starsze siostry. Odpra-
wiała po kolei wszystkich konkurentów, aż w końcu ojciec zo-
rientował się, że córka chce wstąpić do klasztoru. Postanowił 
umieścić ją w dobrach rodzinnych, Mortęgach, pod opieką och-
mistrzyni i innych panien. Tam jednak, wbrew zakazom ojca, 
nabyła umiejętności czytania i pisania od pisarza prowento-
wego, a jeden z dworzan przyniósł jej Postyllę księdza Wujka10. 
Od tej pory Magdalena Mortęska mogła sama, czerpiąc ze źró-
deł pogłębiać swoją wiarę, co istotnie czyniła11.  
 Wbrew oczekiwaniom ojca, postanowiła wstąpić do podu-
padającego klasztoru w Chełmnie. Jak można wyczytać z kart 
kroniki chełmińskiej Magdalena Mortęska, wstąpiła do niego 
na kilka dni, a kiedy w umówionym czasie ojciec chciał ją stam-
tąd odebrać, spotkał się z odmową z jej strony. Wyznała wów-
czas ochmistrzyni, którą przysłał jej ojciec, że w wieku 23 lat 
ślubowała czystość i bardzo pragnęła wstąpić właśnie do klasz-
toru benedyktynek w Chełmnie. Ochmistrzyni widząc, że Mag-

                                                            
10 Postylla- komentarz do Pisma świętego, a później zbiór homilii zawierają-
cych objaśnienia; E. Wiorko, Posylla, w: Encyklopedia Katolicka, red. S. Wilk, 
t. 16, Lublin 2012, kol. 84-85. 
11 K. Górski, op. cit., s. 11-13. 
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dalena jest bardzo zdeterminowana odjechała wraz z listem ad-
resowanym do ojca młodej mniszki. Podkomorzy chełmiński 
po przeczytaniu listu od frasunku zaniemógł12.  
 Ojciec po kilku tygodniach znowu posłał po córkę do 
Chełmna, nie chciał bowiem aby wstępowała do tego klasztoru, 
ponieważ wolał bogatszy i znaczniejszy konwent. Magdalena nie 
ustępowała jednak w sowim postanowieniu i napisała do kilku 
biskupów i dostojników o wstawiennictwo. Poprosiła o to m. 
in. biskupa Stanisława Karnkowskiego13, przebywającego w tym 
czasie na sejmiku panów pruskich w Chełmnie. Uzyskała po-
parcie nie tylko od niego, ale także od swoich wujów: biskupa 
Piotra Kostki i Krzysztofa Kostki, wojewody pomorskiego14. 
Prośby te również nie wpłynęły na zmianę decyzji ojca, co do 
pozostania Magdaleny w klasztorze w Chełmnie i posłał po nią 
po raz trzeci, ale tym razem pojechała jej najstarsza siostra Anna 
Wejherowa15.  
 Magdalena Mortęska wiedziała, że jej rodzona siostra bę-
dzie bardzo zdeterminowana w wypełnieniu swojego zadania. 
Ich brat, Ludwik, żenił się i to na tę okoliczność Magdalena 
miała opuścić klasztor. Wiedząc kiedy przyjedzie jej siostra, 
ubrała się w habit zakonny. W swoją intrygę musiała wciągnąć 

                                                            
12 Kronika Benedyktynek …, s. 5. 
13 Stanisław Karnkowski (1520-1603) biskup kujawski w latach 1567- 1581, 
arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski. Bilski współpracownik Stanisława 
Hozjusza, jako jeden z pierwszych wypełniał reformy Soboru Trydenckiego. 
W 1572 roku przygotował pierwszą wolną elekcję. Zmarł w 1603 roku; 
H. Kowalska, Stanisław Karnkowski, [w:] Polski Słownik Biograficzny (dalej: 
PSB), t. 12, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1966-1967, s. 77-82. 
14 A. Tomczak, Kostka Krzysztof h. Dąbrowa, [w:] PSB, t. 14, Wrocław-War-
szawa-Kraków, 1968-1969. 
15 Kronika Benedyktynek …, s. 5-6. 
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wszystkie siostry i nowicjuszki przebywające w klasztorze. Mi-
styfikacja powiodła się i Anna Wejherówna uwierzyła, że Mag-
dalena rozpoczęła już nowicjat, przez co nie mogła jeść i spać 
przez kilka dni16. Nie zdołała przekonać siostry do powrotu czy 
chociażby wizyty na ślubie brata. Przyszła ksieni chełmińska nie 
mogła znieść faktu, że tak okłamała siostrę i całą rodzinę, więc 
chcąc zrekompensować kłamstwo napisała do niej list z wyja-
śnieniem i wręczyła go Annie w momencie pożegnania. Wejhe-
równa była tak przejęta tą całą sytuacją, że po przyjeździe nie 
mogła przeczytać listu na głos. Kiedy zapoznano się z jego tre-
ścią, ojciec postanowił znowu jechać po Magdalenę, ale rozwa-
żywszy całą sytuację, pozwolił zostać najmłodszej córce w klasz-
torze, który sama sobie wybrała. W trzy miesiące później, kiedy 
umarła matka Jana Kostki, znów posłano po Magdalenę, tym 
razem zgodziła się na wyjazd na pogrzeb babki, ale otrzymała 
obietnicę od ojca, że nie będzie jej zatrzymywał po uroczystości 
i pozwoli jej wstąpić do benedyktynek chełmińskich. Jednak po 
skończonych egzekwiach Melchior nalegał na odwiedziny Mag-
daleny w domu rodzinnym z bojaźnią jechała z bratową i panem 
ojcem do Pokrzywna17, a tylko tę noc tam będąc, do klasztoru się 
wróciła18. 
 Magdalena Mortęska wstąpiła do nowicjatu w styczniu 
1579 roku, profesję złożyła już w czerwcu tego samego roku, 
w zakonie żyła 53 lata, zmarła 19 lutego 1631 roku19. Ksieni 

                                                            
16 Tamże, s. 7. 
17 Pokrzywno, około 7 km od Poznania, Słownik Historyczno – Geograficzny 
województwa poznańskiego w średniowieczu, red. S. Chmielewski, K. Górska-Gołaska 
i J. Luciński, cz. III, Wrocław 1982, s. 722. 
18 Kronika Benedyktynek…, s. 8. 
19 Borkowska M., Leksykon zakonnic polskich…, t. 1, s. 124. 
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Magdalena Mortęska zreformowała zakon benedyktynek uzu-
pełniając reguły zakonne o swoje refleksje w myśl zasad odnowy 
potrydenckiej. To za jej przełożeństwa otwarto szkoły przyklasz-
torne dla panien i dokonała licznych fundacji nowych klaszto-
rów benedyktyńskich oraz kościołów. Opisy jej przeszło pół-
wiecznych rządów znajdują się w tomach bogatej liczby pozycji 
literatury. Pozostawiła po sobie zbiór rozmyślań (częściowo za-
chowany) i księgę konferencji artystycznych (w notatkach słu-
chaczek), a za życia dedykowano jej wiele druków20. 

Kolejnym interesującym przykładem jest wstąpienie do 
klasztoru Konstancji Radziwiłłówny, która także nie miała po-
parcia swej matki w decyzji o wyborze życia mniszego. Z kart 
Krótkiej Kroniki fundacyi karmelitanek bosych klasztoru świętego 
Józefa w Wilnie 21 z lat 1644-1659, można poznać cały jej prze-
bieg. Konstancja prawdopodobnie od lat dziecięcych czuła po-
wołanie do życia zakonnego i miała już wybrany dom - chciała 
wstąpić do zakonu bernardynek, jednak nie było jej to dane. 
Z kart Kroniki można dowiedzieć się o początkowej niechęci 
księżnej Konstancji do surowej reguły karmelitanek bosych, 
miała powiedzieć, że już ja tam na pewno nie pójdę do tego dziw-
nego Zakonu kędy wszystko na przek każą czynić. Czego chcieć to 
nie czynić a czego nie chcieć to czynić (…)22. 

W klasztorze karmelitanek bosych po odbyciu nowicjatu, 
a przed złożeniem ślubów, należało zabrać na kilka dni panny 

                                                            
20 Tamże. 
21 Krótka Kronika fundacyi karmelitanek bosych klasztoru świętego Józefa w Wil-
nie, która stanęła w roku 1638, 18 Decembra, [w:] Klasztory karmelitanek bosych 
w Polsce, na Litwie i Rusi: ich początek, rozwój i tułactwo w czasie rozruchów 
wojennych w XVII wieku: rzecz osnuta na kronikach klasztornych, t. 1, oprac. 
R. Kalinowski, Wilno - Kraków 1900.  
22 Tamże, s. 48. 
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województwa poznańskiego w średniowieczu, red. S. Chmielewski, K. Górska-Gołaska 
i J. Luciński, cz. III, Wrocław 1982, s. 722. 
18 Kronika Benedyktynek…, s. 8. 
19 Borkowska M., Leksykon zakonnic polskich…, t. 1, s. 124. 
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Z kart Kroniki można dowiedzieć się o początkowej niechęci 
księżnej Konstancji do surowej reguły karmelitanek bosych, 
miała powiedzieć, że już ja tam na pewno nie pójdę do tego dziw-
nego Zakonu kędy wszystko na przek każą czynić. Czego chcieć to 
nie czynić a czego nie chcieć to czynić (…)22. 
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20 Tamże. 
21 Krótka Kronika fundacyi karmelitanek bosych klasztoru świętego Józefa w Wil-
nie, która stanęła w roku 1638, 18 Decembra, [w:] Klasztory karmelitanek bosych 
w Polsce, na Litwie i Rusi: ich początek, rozwój i tułactwo w czasie rozruchów 
wojennych w XVII wieku: rzecz osnuta na kronikach klasztornych, t. 1, oprac. 
R. Kalinowski, Wilno - Kraków 1900.  
22 Tamże, s. 48. 
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z klasztoru i pozwolić im „zażyć świata”. Było to obowiązkiem 
rodziny, jednak brat, jednej z panien, prawny opiekun panny 
Joanny Massalskiej, nie mógł przybyć i spełnić tego wymogu. 
Wówczas poproszono o to Annę Zofię Zenowiczównę Radzi-
wiłł23, której Joanna była siostrzenicą24. Radziwiłłówna razem 
ze swoją córką Konstancją, zabrała Massalską na tańce, których 
przyszła karmelitanka nie lubiła i nawet pod groźbą kary nie 
tańczyła. Konstancja, choć bardzo lubiła brać udział w tego typu 
wydarzeniach, musiała grzecznościowo towarzyszyć kuzynce na 
przyjęciu i również nie uczestniczyła w zabawie. Siostry spędza-
jąc ze sobą czas zwierzały się sobie z urazów i cierpień, jakich 
doznały w życiu. Panna Massalska opowiadała także o klaszto-
rze, w którym miała spędzić resztę życia25.  

Konstancja była obecna podczas obłóczyn Joanny. Całą 
uroczystość płakała, ponieważ już jakąś odmianę w sobie czuła, 
jeno sprzeciwiała się temu 26. Odjeżdżając Konstancja otrzymałą 
regułę zakonu i konstytucje od ówczesnej ksieni, Konstancji Be-
aty od Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny27, która prze-
czuwała, że Radziwiłłówna wstąpi do karmelitanek bosych, nie 
zaś, jak zwykła mawiać panna, do bernardynek. Czytając regułę 
zakonu Konstancja, ostatecznie namyśliła się i zdecydowała 
o wstąpieniu do panien karmelitanek bosych. W dwa dni po 
                                                            
23 Anna Zofia Zenowiczówna Radziwiłł, nazywana Despotówną, druga żona 
Albrychta Władysława Radziwiłła, kasztelana wileńskiego, Urzędnicy Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 1, Województwo wileńskie XIV-XVIII 
wieku, red. A. Rachuba, Warszawa 2004, s. 111. 
24 Córka Andrzeja Massalskiego, wojewody brzeskiego, T. Wasilewski, Mas-
salski Andrzej (zm. 1652), [w:] PSB, t. 20, Wrocłwa-Warszawa-Kraków, 
s. 133-134. 
25 Krótka Kronika fundacyi …, s. 50 - 51. 
26 Tamże. 
27 M. Borkowska, Leksykon zakonnic polskich…, t. 3, s. 102-103. 
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ich upór i ciągłe starania o nowe powołania sprawiły, że klasztor 
w Chełmnie zdołał przetrwać5.  
 W takich warunkach do klasztoru po raz pierwszy przybyła 
Magdalena Mortęska. Jej ojciec, Melchior Mortęski, był pod-
komorzym chełmińskim6. Matka Elżbieta z Kostków, siostra bi-
skupa chełmińskiego Piotra Kostki7, w czasie wstąpienia córki 
do klasztoru już nie żyła, gdyż zmarła po urodzeniu czwartego 
dziecka, syna Ludwika. Poza wspomnianymi dziećmi, Mortęski 
miał dwie córki: Annę i Elżbietę. Mortęscy to ród pochodzenia 
staropruskiego, a ich dobrami rodowymi była wieś Mortęgi pod 
Lubawą. Dwie starsze siostry Magdaleny swoje dzieciństwo spę-
dziły w szkole klasztornej norbertanek w Strzelnie na Kujawach. 
Przyszła ksieni wychowywała się pod Świeciem8 u siostry swo-
jego ojca, starościny Wulkowskiej9.  
 Magdalena była wychowywana bardzo surowo. Ciotka 
uczyła ją prowadzenia gospodarstwa domowego, a wówczas 
pani domu nie musiała umieć czytać i pisać, stąd ksieni nie 
                                                            
5 Kronika benedyktynek…, s. 5. 
6 Melchior Mortęski- ojciec Magdaleny był bogatym szlachcicem i bardzo 
upartym człowiekiem. W egzekucji dóbr stracił prawo do czerpania zysków 
z Pokrzywna, jednak zachował do niego prawo jako starosta i żył na tamtej-
szym zamku dostatnio; był miecznikiem pruskim w latach 1549-1551, pod-
komorzym pomorskim 1555-1600, podkomorzym malborskim 1568-1587 
i starostą pokrzywińskim; Urzędnicy dawnej Rzeczpospolitej XII-XVIII wieku. 
Spisy, red. A. Gąsiorowski, t. 5, z. 2, Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII 
wieku, Wrocław- Warszawa- Kraków 1990, s. 105. 
7 Piotr Kostka biskup chełmiński w latach 1532-1595, studiował w Krakowie, 
Padwie i Paryżu. Powstrzymał burzliwy rozwój protestantyzmu w diecezji 
i zaczął wprowadzać reformy Soboru Trydenckiego, P. Nitecki, Biskupi Ko-
ścioła w Polsce w latach 965-1999, Warszawa 2000, s. 218. 
8 Świecie- 12,5 km na północny wschód od Radzynia Chełmińskiego, Słownik 
historyczno-geograficzny ziemi chełmińskiej w średniowieczu, red. M. Biskup, 
Wrocław 1791, s. 129-130. 
9 K. Górski, Matka Mortęska, Warszawa 1971, s. 10.  
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anną Massalską oraz po przeczytaniu reguły bardzo dobrze zda-
wała sobie z tego sprawę i postanowiła zostać już tego samego 
dnia w klasztorze i przygotowywać się do nowicjatu. Matka zna-
jąc dusze młodych panien i ich zmienność, odesłała ją do domu 
przykazując rozważania o klasztorze29.  

Konstancja po tym darzeniu, udała się po protekcję do bi-
skupa wileńskiego, swojego wuja, Jerzego Tyszkiewicza30. Na-
pisała do niego list o swoim powołaniu i o chęci wstąpienia do 
klasztoru. Przełożona klasztoru wileńskiego również napisała do 
niego z prośbą o wskazówki, na co biskup nakazał dać szansę 
Konstancji i przyjąć ją na próbę. Wystosowano zatem list do 
matki Konstancji z prośbą, żeby pozwoliła przyjechać córce, ale  
listy pozostały jednak bez odpowiedzi. W końcu przełożona 
klasztoru wileńskiego poprosiła Annę Zofię o rozmowę, w któ-
rej opowiedziała o powołaniu jej córki, o zgodzie księdza bi-
skupa i przeora klasztoru o wstąpieniu jej na próbę do karmeli-
tanek bosych. Matka Konstancji miała odpowiedzieć: nic z tego 
nie będzie, nie od tego Zakonu jej duch, bo skoroby w WM. Ko-
ściele zagrano, toby ona w Chórze poszła w taniec…31. 

Mimo to matka przełożona poprosiła o tydzień próby dla 
córki Anny Zofii, prośba nie spotkała się jednak z aprobatą, 
a wręcz przeciwnie, matka Konstancji zabroniła jej kategorycz-
nie wyjazdów do karmelitanek. Po kilku tygodniach, uznając 
zapewne za niegrzeczne całkowite odcięcie się od klasztoru kar-
melitanek, wysłała Konstancję samą do Wilna ażeby wstąpiła do 

                                                            
29 Tamże. 
30 Jerzy Tyszkiewicz, biskup żmudzki i wileński w latach 1649-1656, dbał 
o biskupstwo, przeprowadzał synody i wizytacje, dbał o karność duchowień-
stwa i rozwój szkolnictwa; P. Nitecki, op. cit., s. 458-459. 
31 Krótka Kronika fundacyi …, s. 53. 
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panien sióstr z wizytą i pozdrowiła je od Anny Zofii. 12 kwiet-
nia Radziwiłłówna przybyła do zakonu i już nigdy z niego nie 
wyszła jako Konstancja. Nie myślała od początku podróży 
o pozostaniu tam na zawsze, dopiero w połowie drogi natchnął 
ją Duch Święty. Po przyjeździe do klasztoru i modlitwie do św. 
Józefa, patrona klasztoru, młoda panna była już zdecydowana 
wejść wewnątrz  murów klauzury i całe swe życie poświęcić 
Bogu. Matka przełożona wpuściła ją do klasztoru, tam Konstan-
cja upadła do nóg wszystkim siostrom błagając o przyjęcie do 
nowicjatu. Pannie, która towarzyszyła Konstancji w podróży 
i innym sługom nakazano odjechać. Wahali się oni na początku, 
ale Konstancja nie chciała do nich wyjść, więc nie mieli innego 
wyboru32.  

Matka Konstancji przez kilka dni przysyłała po nią powóz 
i listy żądając, aby do niej powróciła. Radziwiłłówna prosiła 
matkę o pozwolenie na wybór życia zakonnego w klasztorze kar-
melitanek bosych, ale Pani Matka nie chciała się na to zgodzić 
i żądała coraz to w mocniejszych słowach powrotu córki. Naj-
bardziej ucierpieli karmelici w Głębokim - mieście należącym 
do Radziwiłłów. Anna Zofia groble i przekopy koło sadzawek, 
koło stawów ojcowskich [karmelitów] rozwalać kazała, stawy 
spuszczać, (…) różne słowa gadała, łajała, przed ludźmi się skar-
żyła (…) na nas [karmelitanki wileńskie] też czego ta Pani nie 
nagadała, trudno opisać: już nas i łakomemi uczyniła, i nie zakon-
nicami, a zwodzicielkami zwała, i różne nieprzystojne tytuły da-
wała, i pogróżki na nas czyniła, obiecując żołnierstwo nasłać 

                                                            
32 Tamże, s. 54-55. 
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32 Tamże, s. 54-55. 
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i gwałtem córkę swoją wsiąść; także przegrażała się dom z nami 
zapalić (…)33. 

Nastąpiła wówczas częsta wymiana korespondencji między 
Anną Zofią, klasztorem panien sióstr i biskupem wileńskim. 
Radziwiłłowa pisała z pretensjami, zarówno do karmelitanek jak 
i do biskupa, zaś mniszki i Konstancja prosiły tylko o pozwole-
nie na świecenia i matczyne błogosławieństwo, natomiast bi-
skup starał się załagodzić konflikt pisząc do Radziwiłłowej o do-
brych intencjach klasztoru i o pogodzenie się z decyzją córki. Ze 
strony matki przyszłej nowicjuszki nie było jednak mowy o zgo-
dzie na nowicjat, więc biskup nakazał prywatne święcenia. Anna 
Zofia nie ustawała w szykanach i co jakiś czas wysyłała do klasz-
tor swoich służących lub znaczniejsze osoby kościelne, które nie 
szczędziły przykrych słów wszystkim siostrom i pannie Kon-
stancji. Wówczas pomagało jej łagodne usposobienie, wpierw 
przyjmowała z płaczem wszystkie usłyszane obelgi, ale ostatecz-
nie powracała do swojego pogodnego stanu. 

Konstancja Radziwiłłówna wstąpiła do nowicjatu 22 sierp-
nia 1653 roku przyjmując imię Kolumby od Wniebowzięcia 
NMP, profesję złożyła 22 sierpnia rok później. W zakonie żyła 
34 lata i zmarła 3 września 1678 roku34. Siostra Kolumba była 
znana wśród swoich towarzyszek ze wspominanego radosnego 
usposobienia, i pokory. Piastowała funkcję przeoryszy w latach 
1672-1675 i zmarła w opinii świętości35. 
 Opisywane dotychczas dwa przypadki prezentowały upór 
rodziców i wpływ, jaki chcieli wywrzeć na niecodzienne wybory 

                                                            
33 Tamże, s. 56. 
34 Borkowska M., Leksykon zakonnic polskich…, t. 3, s. 54. 
35 Tamże. 
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panny o nie zamążpójściu, lecz o wstąpieniu w szeregi sióstr za-
konnych. 
 Ostatni, trzeci życiorys dotyczy Teresy Jordanówny. Jej oj-
ciec Michał Jordan36 przeznaczył obydwie swoje córki do za-
konu. Starsza, Teresa przybyła do klasztoru mając 18 lat (jak na 
pannę wstępującą do szkoły przyklasztornej była w „zaawanso-
wanym wieku) i przebywała w nim aż 12 lat. Wejście w świat 
zakonny w takim wieku i tyle lat przebywania z klasztorze były 
nader osobliwe. Wiadomości o Teresie zostały zebrane z Kro-
niki klasztornej sióstr norbertanek w Imbarmowicach z lat 
1703-174137. Młodsza siostra, Konstancja, wstąpiła do szkoły 
przyklasztornej w wieku 12 lat i spędziła w nim, podobnie jak 
siostra, również 12 lat.  

Panna Teresa Jordanówna w roku 1730, liczyła już 30 lat, 
najprawdopodobniej ojciec, wojewoda bracławski, zapewne 
upodobał sobie, aby jego córki wybrały stan zakonny. Teresa 
i Konstancja dość często podróżowały, raz do domu na kilka 
niedziel, innym do Krakowa do lekarza. Panna Teresa, choć już 
była w ówczesnym mniemaniu starą panną, korespondowała 
przez trzy lata z Aleksandrem Łaszewskim38, miecznikiem wie-
luńskim. Mężczyzna zabiegał o pannę Teresę, jednakże ojciec 
definitywnie opierał się przy myśli oddania córki do zakonu. 
                                                            
36 Ojciec panien Michał Jordan, z Zakliczyna, h. Trąby (zm. 1739), syn Fran-
ciszka, kasztelana wojnickiego, otrzymał staranne wykształcenie, w młodości 
poróżował po Europie, brał udział w wojnie z Turcją, brał czynny udział 
w pracach Trybunału Koronnego; J. Gierowski, Jordan Michał Stefan (zm. 
1739), [w:] PSB, t. 11, Wrocław- Warszawa-  Kraków, 1964-1965, s. 280. 
37 Z. Grothówna, Kronika klasztorna sióstr norbertanek Imbramowicach 1703-
1741, Kielce 2011. 
38 Aleksander Łaszewski h. Szeliga (zm. ok. 1753) – prawdopodobnie miecz-
nik wieluński; A. Gąsiorowski, Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego 
XVI-XVIII, Kórnik 1993, s. 217. 
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Zakochani umówili się  listownie i 1 czerwca 1730 roku zdecy-
dowali się na desperackie posunięcie. Wspólnie zaplanowali, 
bardzo szczegółowo i z pomysłem, ucieczkę panny Jordanówny 
z klasztoru. Jak zapisała na kartach Kroniki ksieni Grothówna, 
w przeddzień przenieśli większość rzeczy Teresy do pobliskiej 
gospody, a siostry zaś zajęte codziennymi sprawami i modlitwą,  
nie zauważyły nic, co mogłoby je zaniepokoić. Wieczorem wy-
znaczonego dnia, siostry Jordanówny wyszły na spacer. Były 
z nimi służąca i dziewczynka, być może panna na naukach. 
Około dziewiątej wieczorem starsza siostra odesłała Konstancję 
do klasztoru, a sama została w ogrodzie z mała dziewczynką, 
pod pretekstem zmówienia pacierza. Dziewczynce kazała pilno-
wać głównych drzwi, które dodatkowo zablokowane były, a ona  
sama poszła do bramy, gdzie czekało na nią dwóch mężczyzn: 
Polak i Niemiec. Mężczyźni niszcząc kłódkę zabezpieczającą 
wyjście, wyprowadzili pannę poza mury klasztorne. Wybranek 
serca panny Teresy czekał nieopodal, z kilkoma ludźmi na ko-
niach i wszyscy razem ruszyli szybko w kierunku pobliskich la-
sów, a następnie odjechali przygotowanym wcześniej powozem. 
W klasztorze tymczasem, mała dziewczynka z płaczem pobiegła 
do młodszej panny Jordanówny, mówiąc, że nie wie gdzie jest 
panna Teresa.  

Rozpoczęto poszukiwania w ogrodzie, ale dopiero o godzi-
nie jedenastej zawiadomiono ksienię Grothównę. Nie było 
szans na odnalezienie zakochanych mimo wysłania kilku kon-
nych na poszukiwania. Ojciec panien najwyraźniej zrozumiał, 
że siłą i uporem córek do niczego nie zmusi, dlatego w cztery 
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miesiące po ucieczce starszej córki z klasztoru, przyjechał i za-
brał młodszą do domu39. 
 Przykłady tak burzliwych wstąpień do klasztoru lub sprze-
ciwu wobec przyjęcia święceń nie są odosobnione i na pewno 
było ich więcej, ale zazwyczaj panny i ich rodzice mieli wspólne 
zdanie na temat życia w zakonie i obywało się bez uciekania się 
do przeróżnych forteli. Panna siostra oddając swe życie Bogu, 
oprócz realizacji swojego zamysłu ciągłej modlitwy miała więcej 
swobody w zakonie, nie musiała być posłuszna ojcu czy bra-
ciom, a później mężowi. Zwykle dzień obłóczyn był z jednej 
strony, zwłaszcza dla rodziców sprzeciwiających się życiu klasz-
tornemu, bardzo smutnym wydarzeniem dla rodziny - już nigdy 
nie mieli zobaczyć swojej córki poza murami klasztornymi, bez 
habitu, lecz z drugiej strony dla niej zaczynało się nowe życie, 
pełne modlitwy za całą rodzinę i jeżeli czuła powołanie to nic 
innego nie uczyniło by panny szczęśliwszą. W omówionych wy-
żej przypadkach widać, iż życie za murami klauzury nie było 
wyborem rodziny. Kobiety będąc pod kuratelą rodziców czy 
braci dążyły do spełnienia swoich pragnień. Na pewno zdarzały 
się też przypadki skrajne w drugą stronę, takie, że przymuszona 
przez rodzinę panna zostawała zakonnicą, ale takie trudno jest 
odnaleźć w kronikach klasztornych, pisanych przez mniszki 
z ich perspektywy. 
 
 

                                                            
39 M. Mierzejewska, Życie zakonne i edukacja w klasztorze panien norbertanek 
w Imbramowicach w świetle Kroniki Zofii Grothówny w latach 1703-1741. Za-
rys problematyki, Saeculum Christianum 2014, t. 21, s. 175-176; zob. 
Z. Grothówna, op. cit., s. 230. 
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Paweł Borowy 

Uniwersytet Wrocławski 
 
 

Dzieciństwo, młodość, 
wychowanie, oraz edukacja 

dzieci Zygmunta III Wazy 

 
 
 

Niniejsza praca ma na celu przedstawienie pierwszych lat 
życia, wychowania i edukacji potomstwa króla Rzeczypospolitej 
Zygmunta III Wazy, oraz wpływu powyższych na ich dalsze losy 
życiowe. Artykuł prezentuje losy młodych Wazów od ich naro-
dzin, poprzez ceremonie i zwyczaje z nimi związane takie jak: 
wybór imion, rodziców chrzestnych, chrzciny, wybór nauczy-
cieli i wychowawców, a także tury kawalarskie. W pracy wyko-
rzystano metody z zakresu historii pedagogiki, oraz psychologii. 

31 maja 1592 r. został zawarty sakrament małżeństwa po-
między Zygmuntem III Wazą i Anną Habsburżanką. Nowa 
królowa Rzeczypospolitej nie odznaczała się zbytnimi walorami 
fizycznymi; była bowiem niewysoka, lekko garbata, z wysuniętą 
dolna szczęka (tak charakterystyczna dla całego rodu Habsbur-
gów), oraz wypukłe czoło1. Niekorzystną urodę nadrabiała jed-
nak pozytywnymi cechami charakteru: była pogodna, życzliwa, 
skromna2, oraz niezwykle pobożna. Zygmunt III, sam będąc 

                                                            
1 Por. B. Fabiani, Na dworze Wazów w Warszawie, Warszawa 1988, s. 24. 
2 Świadczą o tym relacje na temat stosunku królowej Anny do swojego frau-
cymeru i dworzan. Por. B. Fabiani, W kręgu Wazów. Ludzie i obyczaje, War-
szawa 2014. 



121 

Paweł Borowy 

Uniwersytet Wrocławski 
 
 

Dzieciństwo, młodość, 
wychowanie, oraz edukacja 

dzieci Zygmunta III Wazy 

 
 
 

Niniejsza praca ma na celu przedstawienie pierwszych lat 
życia, wychowania i edukacji potomstwa króla Rzeczypospolitej 
Zygmunta III Wazy, oraz wpływu powyższych na ich dalsze losy 
życiowe. Artykuł prezentuje losy młodych Wazów od ich naro-
dzin, poprzez ceremonie i zwyczaje z nimi związane takie jak: 
wybór imion, rodziców chrzestnych, chrzciny, wybór nauczy-
cieli i wychowawców, a także tury kawalarskie. W pracy wyko-
rzystano metody z zakresu historii pedagogiki, oraz psychologii. 

31 maja 1592 r. został zawarty sakrament małżeństwa po-
między Zygmuntem III Wazą i Anną Habsburżanką. Nowa 
królowa Rzeczypospolitej nie odznaczała się zbytnimi walorami 
fizycznymi; była bowiem niewysoka, lekko garbata, z wysuniętą 
dolna szczęka (tak charakterystyczna dla całego rodu Habsbur-
gów), oraz wypukłe czoło1. Niekorzystną urodę nadrabiała jed-
nak pozytywnymi cechami charakteru: była pogodna, życzliwa, 
skromna2, oraz niezwykle pobożna. Zygmunt III, sam będąc 

                                                            
1 Por. B. Fabiani, Na dworze Wazów w Warszawie, Warszawa 1988, s. 24. 
2 Świadczą o tym relacje na temat stosunku królowej Anny do swojego frau-
cymeru i dworzan. Por. B. Fabiani, W kręgu Wazów. Ludzie i obyczaje, War-
szawa 2014. 



Paweł Borowy 

122 

gorliwym katolikiem, znalazł w niej idealną partnerkę życiową, 
a owocem miłości monarchów była piątka dzieci: 

• Anna Maria Wazówna ( 23 V 1593 - 9 II 1600). 
• Katarzyna Wazówna (19 IV (V?) 1594 - 15 V (VI?)). 
• Władysław Zygmunt Waza3 (9 VI 1595 - 20 V 1648). 
• Katarzyna Wazówna (26 IX 1596 -2 VI 1597). 
• Krzysztof Waza (urodzony i zmarły 10 II 1598 r.). 

Można zauważyć, tylko dwoje dzieci Anny przeżyło okres nie-
mowlęcy i jedynie najstarszy syn dożył dorosłości. Prawdopo-
dobnie należy to wiązać ze słabym zdrowiem pierwszej żony 
Zygmunta III. 

Drugą żoną króla III została Konstancja Habsburżanka, 
młodsza siostra Anny. Małżeństwo to zawarto 11 grudnia 
1605 r. Nowa królowa znacznie różniła się od swojej poprzed-
niczki, brakowało jej wdzięku i skromności Anny i dorówny-
wała jej jedynie w kwestii pobożności, która niekiedy przybie-
rała formę dewocji4. Para doczekała się szeregu potomstwa: 

• Jan Kazimierz Waza (26 XII 1607-1 I 1608). 
• Jan Kazimierz Waza5 (22 III 1609- 16 XII 1672).  
• Karol Ferdynand Waza (13 X 1613-9 V 1655). 
• Aleksander Karol Waza (14 XI 1614- 19 XI 1634). 
• Anna Konstancja Wazówna (20 I 1616- 24 V 1616). 
• Anna Katarzyna Konstancja Wazówna (7 VIII 1619- 8 

X 1651). 

                                                            
3 Późniejszy król Rzeczypospolitej Władysław IV. 
4 Na temat stosunków Zygmunta III i Konstancji por. B Fabiani, op. cit., i in.  
5 Późniejszy król Rzeczypospolitej Jan II Kazimierz. 
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Wszystkie królewskie dzieci nosiły podwójne imiona, co 
było zgodne z ówczesną modą panującą na europejskich dwo-
rach. Stefania Ochmann-Staniszewska zwróciła uwagę na jagiel-
lońskie inspiracje monarchy przy nadawaniu imion6. Warto 
jednak przyjrzeć się kluczowi, którym kierowała się para kró-
lewska przy doborze imion dla dzieci. 

Pierworodny Zygmunta otrzymał imiona Władysław Zyg-
munt najprawdopodobniej na cześć Władysława Jagiełły, oraz 
Zygmunta I Starego, lub Zygmunta II Augusta. Bardziej praw-
dopodobna wydaje się jednak ta druga opcja, bowiem to pod 
rządami ostatniego Jagiellona utworzono Rzeczpospolitą Ob-
ojga Narodów.  

Jan Kazimierz swoje imiona zawdzięczał dziadkowi Janowi 
Wazie, oraz najprawdopodobniej Kazimierzowi Jagiellończy-
kowi, lub św. Kazimierzowi, patronowi Polski. Potomkowie 
Zygmunta III nosili także imiona po Habsburskich przodkach; 
takie jak Karol po arcyksięciu styryjskim, ojcu Anny i Konstan-
cji Habsburżanki, czy Ferdynand, po cesarzu Ferdynandzie, 
dziadku obu królowych7.  

Najpopularniejszym imieniem żeńskim, które nosiły córki, 
była Katarzyna. Nadawano je na cześć matki Zygmunta III. 
Najmłodsza królewna nosiła aż trzy imiona, które nadano jej na 
cześć pierwszej żony Zygmunta III (lub ze wzgląd na szacunek 
do Anny Jagiellonki8), matki króla Katarzyny Jagiellonki (lub 
jego najstarszej córki), oraz samej Konstancji Habsburżanki. 
Nowością było imię Maria, niespotykane do tej pory w tradycji 

                                                            
6 S. Ochmann-Staniszewska, Dynastia Wazów w Polsce Warszawa 2007, 
s. 206. 
7 Por., S. Ochmann-Staniszewska, op. cit. 
8 Wydaje się to jednak wątpliwe patrząc na relacje Zygmunta III z ciotką, 
o stosunkach króla i Jagiellonki por. M. Bogucka, Anna Jagiellonka, Wrocław 
1994; B. Fabiani, op. cit.  
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polskiej. Najprawdopodobniej nadawano je na cześć Marii 
Habsburżanki, teściowej króla, co wydaje się możliwe jeśli prze-
śledzimy jej stosunki z Zygmuntem III, która traktowała go nie-
mal jak rodzonego syna. Jeden z kronikarzy jezuickich odnoto-
wał: Nazwano ją [najstarszą córkę Zygmunta III] Anną Marią, 
ku zdziwieniu senatorów, albowiem w Polsce ze względu na sza-
cunek nie nadawano imienia najświętszego Jezus żadnemu 
chłopcu, a imienia Marii dziewczynie 9. 

Obie żony Zygmunta III odbywały połóg z zachowaniem 
prywatności, we własnych komnatach i przy asyście tylko naj-
potrzebniejszych osób. Ta praktyka odróżniała dwór polskich 
Wazów od krajów Habsburskich, lub Francuskiego, gdzie oba-
wiano się podmiany dziecka; poród odbywał się więc niejako 
publicznie i był sprawą wagi państwowej10. Polskim królowym 
asystował lekarz i położna (zwana wówczas babką ), oraz spe-
cjalna wysłanniczka Habsburgów. W przypadku narodzin Wła-
dysława była to zacna matrona przysłana od cesarzowej z Wied-
nia 11. Mali Wazowie (oprócz drugiej córki Zygmunta i Anny, 
która narodziła się w Sztokholmie, kiedy to król przebywał tam 
chcąc objąć tron po zmarłym ojcu) przychodzili na świat w kró-
lewskich rezydencjachczyli na Wawelu, Zamku Królewskim 
w Warszawie, a w przypadku królewicza Władysława, w pod-
krakowskim Łobzowie12. Poród odbywał się na specjalnie do 

                                                            
9 Cyt. za: W. Czapliński, Życie codzienne na Zamku Królewskim za Wazów, 
[w:] Zamek Królewski w Warszawie, red. A. Galos, Wrocław 1973, s. 35. 
10 Na temat życia codziennego na dworze Ludwika XIV por. W. S. Magdziarz, 
Uwodziciele władzy. Geneza i organizacja dworu Ludwika XIV, Warszawa 
2013 i P. Burke, Fabrykacja Ludwika XIV, Warszawa 2011. 
11 M. Vorbek-Lettow Skarbnica pamięci. Pamiętnik lekarza króla Władysława 
IV, oprac. E. Galos, F. Mincer, Wrocław 1968, s. 116-117. 
12 Wiązało się to z pożarem Wawelu, który miał miejsce zimą 1594 r. Ogień 
strawił pomieszczenia królewskie, więc Zygmunt i Anna przebywali jakiś czas 
w podkrakowskim Łobzowie. 
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tego przygotowanym łożu, które nie posiadało poręczy ani bal-
dachimu, co umożliwiało dostęp do rodzącej ze wszystkich 
stron. Dodatkowo łoże było bardzo lekkie, więc w razie koniecz-
ności można było łatwo zmienić jego pozycję13. Jeśli poród za-
kończył się szczęśliwie nowonarodzone dziecko, jeszcze nie wy-
kąpane, ubrane jedynie w bawełniane szaty, prezentowano kró-
lowi. Jedna z członkiń fraucymeru wygłaszała krótką mowę gra-
tulacyjną, a następnie noworodek trafiał do kąpieli. Osobie, 
która przyniosła dobrą nowinę, król wypłacał nagrodę, świadczy 
o tym relacja pozostawiona przez nadwornego lekarza Włady-
sława IV, Macieja Vorbeka-Lettowa: Babce wychodzącej z króle-
wicem z pokoju, z rozkazania JKMci pan Pac starszy pokojowy dał 
500 czerwonych złotych w mieszku ślicznym, złotem haftowanym, 
za pierwsze przyniesienie. Odjeżdżając przy inszych podarkach 
wzięła na 10 000 złotych. Dobrze królowej babie mając króla 
szczodrobliwego 14. W innym miejscu królewski lekarz piszę 
zazdrością że członkini fraucymeru, panna Eckerin za wiado-
mość o narodzinach dziecka ceny wielkiej odniosła upominek 15. 
Przytoczone relacje pochodzą co prawda z czasów rządów Wła-
dysława IV, ale podobne praktyki prawdopodobnie stosował 
Zygmunt III, o czym świadczy relacja Paolo Mucantego, sekre-
tarz kardynała Enrica Gaetano: We czwartek 26 września [1596 
r.] […] królowa około 21 godziny porodziła szczęśliwie piękną kró-
lewnę [Katarzynę], dworzanin, który przyniósł wiadomość tę kar-
dynałowi, hojnie od niego obdarzonem został 16. 

                                                            
13 B. Fabiani, op. cit., s. 36. 
14 M. Vorbek-Lettow, op. cit., s. 116-117. 
15 Tamże, s. 116. 
16 Diariusz legacji kardynała Gaetano spisywany przez Giovanniego Paolu Mu-
cante, oprac. J. Woś, Warszawa-Poznań 1976, s. 169. 
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[w:] Zamek Królewski w Warszawie, red. A. Galos, Wrocław 1973, s. 35. 
10 Na temat życia codziennego na dworze Ludwika XIV por. W. S. Magdziarz, 
Uwodziciele władzy. Geneza i organizacja dworu Ludwika XIV, Warszawa 
2013 i P. Burke, Fabrykacja Ludwika XIV, Warszawa 2011. 
11 M. Vorbek-Lettow Skarbnica pamięci. Pamiętnik lekarza króla Władysława 
IV, oprac. E. Galos, F. Mincer, Wrocław 1968, s. 116-117. 
12 Wiązało się to z pożarem Wawelu, który miał miejsce zimą 1594 r. Ogień 
strawił pomieszczenia królewskie, więc Zygmunt i Anna przebywali jakiś czas 
w podkrakowskim Łobzowie. 
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13 B. Fabiani, op. cit., s. 36. 
14 M. Vorbek-Lettow, op. cit., s. 116-117. 
15 Tamże, s. 116. 
16 Diariusz legacji kardynała Gaetano spisywany przez Giovanniego Paolu Mu-
cante, oprac. J. Woś, Warszawa-Poznań 1976, s. 169. 
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Po poinformowaniu króla o narodzinach potomka, poko-
jowcy17 ogłaszali wieść o narodzinach dziecka wśród zagranicz-
nych dworów. W mieście, gdzie akurat przebywał dwór, pano-
wała wielka radość, wznoszono toasty za zdrowie królewicza, 
bądź królewny, oraz strzelano z dział, a w kościołach odpra-
wiano nabożeństwa18. Albrycht Stanisław Radziwiłł tak wspo-
minał narodziny Władysława: w rezydencjach senatorów pusz-
czano ognie sztuczne, a w szczególności u podskarbiego i innych 
grzmiały działa. Wszędzie śpiewano hymn św. Ambrożego i Augu-
styna, modlono się o wiele szczęścia dla nowo narodzonego i gratu-
lowano królowi, nowego, ojcowskiego tytułu 19. W Kronice miesz-
czanina krakowskiego z kolei czytamy: tegoż dnia [9 VI 1595 r.] 
w mieście w wieczór ognie palono, z dział, z hakownic strzelano, z 
murów z wież ogromną strzelbę wypuszczono 20. 

Celebracje urządzano także poza miejscem narodzin. Po 
przyjściu na świat Jana Alberta (25 maja 1612 r.) odprawiono 
uroczyste nabożeństwa w kościołach katolickich i co ciekawsze, 
w zborach protestanckich w Toruniu, śpiewano Te Deum 
i strzelano na wiwat. Podobnie działo się w Krakowie, Wilnie, 
Lwowie i Poznaniu21. Jeśli narodziny przypadały na okres 
sejmu, składano na nim gratulacje królowi. Taka sytuacja miała 
miejsce przy przyjściu na świat Karola Ferdynanda w 1613 r22. 

                                                            
17 Niższa warstwa dworzan, zajmująca się codziennymi sprawami, nie pełniąca 
funkcji reprezentacyjnych i honorowych, por. B. Fabiani, Na dworze Wazów 
w Warszawie, Warszawa 1988, i in.  
18 B. Fabiani, op. cit., s. 38-39. 
19 A.S. Radziwiłł, Pamiętnik, o dziejach w Polsce t. II, oprac. A Przyboś, 
R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 197. 
20 Kronika mieszczanina krakowskiego z lat 1575-1595, wyd. H. Barycz, Kra-
ków 1930, s. 165. 
21 J. Bartoszewicz, Królewicze biskupi. Żywoty czterech kapłanów, Warszawa 
1851, s. 141-142. 
22 S. Ochmann- Staniszewska, op. cit., s. 204. 
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Można zauważyć, że narodziny dzieci Zygmunta III, cie-
szyły mieszkańców Rzeczypospolitej. Zdaniem Albrychta Stani-
sława Radziwiłła radość ta wynikała: z prywatnego szczęścia domu 
królewskiego, a stąd i całej Rzeczypospolitej 23. 

Brakuje bezpośrednich źródeł, zarówno pisanych jak i iko-
nograficznych, które przybliżyłyby nam sposób pielęgnacji 
i opieki nad niemowlętami. W pośredni sposób temat przybli-
żają nam posłowie francuscy, którzy porównywali polskie zwy-
czaje z innymi im znanymi. I tak, możemy się dowiedzieć, że 
polskie dzieci nie owijano zbyt mocno i miały dużą swobodę 
ruchów. Inaczej też wyglądała kwestia higieny, noworodki ką-
pano w ciepłej wodzie nawet dwa razy dziennie, a gdy dzieci już 
podrosły, same co rano obmywały sobie twarz nawet w okresie 
zimy, co ze zdziwieniem odnotował Gaspar de Tende24.  

Pierwszą ważną uroczystością o charakterze państwowym 
był bez wątpienia chrzest młodych Wazów. Odbywał się on za-
zwyczaj w kościele św. Jana w Warszawie (oprócz chrztu Wła-
dysława i jego dwóch przyrodnich braci25, który miał miejsce 
w Krakowie).  

Chrztu Annie Marii i Władysławowi udzielił biskup kra-
kowski Jerzy Radziwiłł; Katarzynę ochrzcił w Warszawie nun-
cjusz papieski Germanik Malaspina; zmarłemu godzinę po na-
rodzeniu Krzysztofowi sakramentu udzielił Piotr Skarga; Janowi 
Kazimierzowi chrztu udzielił Piotr Tylicki, biskup kujawski. 
Jan Albert, Karol Ferdynand, Aleksander Karol, otrzymali 
chrzest z rąk prymasa Rzeczypospolitej Wojciecha Baranow-
skiego, a najmłodsza córka królewska ochrzczona została przez 
Wawrzyńca Gembickiego, także prymasa kraju, natomiast 

                                                            
23 A. S. Radziwiłł, op. cit., t. II, s. 197. 
24 B. Fabiani, op. cit., s. 39-40. 
25 S. Ochmann-Staniszewska, op. cit., s. 208. 
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23 A. S. Radziwiłł, op. cit., t. II, s. 197. 
24 B. Fabiani, op. cit., s. 39-40. 
25 S. Ochmann-Staniszewska, op. cit., s. 208. 
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zmarłego krótko po narodzinach Jana Kazimierza w poczet 
chrześcijan przyjął Piotr Skarga. 

Ceremonia miała zawsze ten sam przebieg i wyglądała 
w sposób następujący: pośrodku świątyni stawiano specjalne, 
obite złotem, rusztowanie, a na nie kładziono bogato zdobioną 
poduszkę. Chrzcielnicę owijano złotogłowiem, lub srebrną 
lamą, a następnie wstawiano złotą miednicę26. Dokładną relację 
z przebiegu chrztu Katarzyny Wazówny zostawił Paolo Mu-
cante: Wystawiono więc potem w kościele ś. Jana rosztowanie około 
chrzcielnicy i pokryto je złotem wezgłowiem. Chrzcielnica także 
pokryta była lamą srebrną w polu pąsowym. Około szesnastej go-
dziny nuncyusz ubrał się w biskupie szaty z infułą, dwóch kanoni-
ków, i czterech własnych jego kapelanów asystowali mu: z temi 
udał się do chrzcielnicy i zasiadł na przygotowanem krześle dla sie-
bie, czekając na przybycie króla i kardynała. Kardynał wszedłszy 
do kościoła, włożył pąsową swoję czapeczkę. Wkrótce przyszedł 
i król Zygmunt, nie korytarzami od Zamku do loży, jak zwykle, 
lecz przez drzwi wielkie kościoła. Legat wyszedł na spotkanie JKM, 
który wraz udał się do chóru i w zwyczajnym miejscu usiadł na 
tronie przy wielkim ołtarzu. Szła za królem księżna ołycka Radzi-
wiłłowa, siostra kardynała, niosąc na ręku królewnę, przykrytą bo-
gato haftowanym pięknym powiciem. Powicie to, powiadano mi, 
darował królowej kardynał Radziwiłł.  

Księżna ta stała między dwoma przedniejszymi senatorami; 
przyprowadzono także królewica małego [Władysława] i królewnę 
starszą [Annę Marię]. Było wiele co przedniejszej szlachty i dam, 
kościół tak był napchany, iż ledwie można było oddychać.  

Wyszedł kardynał do chrzcielnicy, nucyusz zwykłą uroczysto-
ścią ochrzcił królewnę, której dano imię Katarzyna. 

                                                            
26 B. Fabiani, op. cit., s. 127. 
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Śpiewano potem Te Deum przy najpiękniejszej muzyce. Przez 
ten czas król, kardynał i nuncyusz klęczeli przed wielkim ołtarzem. 
Przy końcu dał kardynał legat błogosławieństwo ludowi całemu 27. 

Przebieg chrztu Władysława znany jest dzięki Kronikom 
mieszczanina krakowskiego , a wyglądało to tak: Dnia 9 miesiąca 
lipca, w niedzielę, był krzczony królewicz polski Władysław […], 
przy bytności panów senatorów koronnych, którzy tu na ten czas 
byli. Panów litewskich nie było, tylko co pan podkanclerzy, pan 
Sapiha [Lew], a natenczas urząd marszałkowski odprawował. Był 
też pan Wojna, pisarz litewski […]. Ks. Biskup krakowski kardy-
nał Radziwiłł, ten krzcił, przy biskupie kanoników ośmiu. Przy 
krzcie stała stara królowa Jej Mć Anna u drzwi kościelnych przy 
inszych kmotrach. Gdy dzieciątko niesiono do kościoła, niósł je po-
seł od arcyksiężny, tenże je na łokciach swoich trzymał. Szła potym 
za dziecięm królowa Jej Mć stara i panowie, ci wyżej pomienieni, 
a król Jego Mć sam, ten stał w ławce przed grobem ś. Stanisława. 
Tam wkoło krzcilnice uczyniono szranki, plac wielki, żeby się nie 
cisnęli, obite kobiercami. Po krzcie niesiono królewicza i położono 
na ołtarz ś. Stanisława. Ewengelią Jan ś. i z świecą woskową przy 
niem odprawowano. Potym Te Deum laudamus muzyka królew-
ską zaczęła i z organy, z wdzięczną melodyą. Nic też nie omieszkali 
i hajducy królewscy, albowiem srogą strzelbę trzykroć z rusznic wy-
puścili i z dział ogromnie strzelali. Po tych ceremoniach król Jego 
Mć miał ty wszystkie pany senatory na zamku u siebie na obiedzie. 
Ale niżeli obiad był zgotowany, wszyscy panowie zarazem po krzcie 
z kościoła na Łobzów królewica młodego zaprowadzili i królowej 
Jej Mci oddali. A stamtąd do króla Jego Mci na zamek ku obiadowi 
przyjechali i prawej dobrej myśli z królem Jego Mcią byli 28.  

                                                            
27 Diariusz legacji…, s. 169-170. 
28 Kronika mieszczanina krakowskiego z lat 1575-1595, wyd. H. Barycz, Kra-
ków 1930, s. 164-165. 
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27 Diariusz legacji…, s. 169-170. 
28 Kronika mieszczanina krakowskiego z lat 1575-1595, wyd. H. Barycz, Kra-
ków 1930, s. 164-165. 
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Wybór rodziców chrzestnych miał istotne znaczenie poli-
tyczne. Zygmunt III zazwyczaj prosił o to swoich Habsburskich 
krewnych, a w wyjątkowych okazjach głowę Kościoła Rzymsko-
katolickiego. Pewnym wyjątkiem od tej reguły jest Anna Jagiel-
lonka, która została matką chrzestną królewny Anny Marii. Jej 
wybór podyktowany był względami dynastycznymi, oraz odwo-
łaniem się do tradycji Jagiellonów. Rodzice chrzestni nie poja-
wiali się osobiście na uroczystości, a zastępowali ich specjalni 
posłowie. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem, rodziców chrzest-
nych mogły być dwie pary, więc oprócz zagranicznych dygnita-
rzy rodzina królewska często prosiła o ten zaszczyt co bardziej 
prominentne postaci z życia politycznego Rzeczypospolitej. 
I tak rodzicami chrzestnymi Anny Marii Wazówny, oprócz 
Anny Jagiellonki, byli arcyksiężna Maria i cesarz Rudolf II, 
a zastępował ich nieznany z imienia poseł austriacki. Chrzest-
nym Władysława został brat królowej, arcyksiążę Ferdynand 
styryjski (późniejszy cesarz Ferdynand II), którego reprezento-
wał wojewoda łęczycki Stanisław Miński29. Rudolf II został 
również ojcem chrzestnym Jana Kazimierza (starszego), nato-
miast sama uroczystość, ze względu na słaby stan zdrowia kró-
lewicza, odbywał się w dużym pośpiechu. Z tego powodu po-
selstwo habsburskie nie zdążyło na czas i do Polski dotarło już 
po śmierci dziecka. Podobna sytuacja miała miejsce podczas 
chrztu Katarzyny, trzeciej córki Zygmunta i Anny. Poseł Fran-
cesco di Mendoza, książę di Veragna, reprezentujący Króla 
Hiszpanii Filipa II, nie zdążył na ceremonię i zastąpić go musiał 
przebywający akurat w Warszawie kardynał Enrico Gaetano. 
Informacje te czerpiemy z relacji Paolo Mucantego, który pisał: 
gdy się poseł spóźniał, król żądał, by go legat [Gaetano] zastąpił, 

                                                            
29 S. Ochmann-Staniszewska, op. cit., s. 207. 
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zawsze jednak w imieniu katolickiego króla 30. Na matkę 
chrzestną rodzina królewska wybrała Zofię z Radziwiłłów Cze-
mową, siostrę kardynała Jerzego Radziwiłła31.  

Ceremonia chrztu była także okazją do rozgrywek politycz-
nych, przykładu na ojca chrzestnego Jana Kazimierza (później-
szego króla) wybrano senatora Janusza Ostrogskiego, którego 
Zygmunt III chciał przekonać do wsparcia jego wysiłków wo-
jennych w Rosji. Ostrogski kumem królowi został, na chrzcinach 
pod ratuszem ofiarował Jego Królewskiej Mości 1000 człeka 32.  

Królowa nigdy nie karmiła piersią swoich dzieci, zajmo-
wała się tym specjalna dwórka zwana mamką. Władysławem 
opiekowała się Wilhelmowa Forbes ze Szkocji, żona nadwor-
nego dostawcy wina. Jej syn, mleczny brat królewicza był później 
jego towarzyszem zabaw. Za swoją pracę Wilhelmowa otrzy-
mała dożywotnią rentę w wysokości dwustu florenów rocznie. 
Co ciekawe, tak prozaiczna sprawa jak wybór mamki stał się 
sprawą niemal polityczną, bowiem Szkotka była protestantką, 
co wywoływało obawy, zwłaszcza u prymasa Karnkowskiego, 
o nadmierną sympatię do dysydentów u przyszłego króla. Co 
do reszty rodzeństwa - znana jest tylko mamka Jana Kazimierza, 
którą nazywano Wojciechową, a która pochodziła z krajów nie-
mieckich33. 

Kiedy dzieci zostały odstawione od piersi oddawane zosta-
wały pod opiekę Piastunki. Piastunką Anny Marii była Katha-
rina Sterlin, a Władysława Esterr Durrin, obie pochodzące 
z Niemiec34. 

                                                            
30 Diariusz legacji…, s. 169. 
31 Tamże, s. 207. 
32 Cyt. za: H. Wisner, Zygmunt III Waza, Wrocław 1991, s. 118. 
33 S. Ochmann-Staniszewska, op. cit., s. 240. 
34 B. Fabiani, op. cit., s. 89. 
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30 Diariusz legacji…, s. 169. 
31 Tamże, s. 207. 
32 Cyt. za: H. Wisner, Zygmunt III Waza, Wrocław 1991, s. 118. 
33 S. Ochmann-Staniszewska, op. cit., s. 240. 
34 B. Fabiani, op. cit., s. 89. 
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Gdy dzieci Zygmunta III osiągały odpowiedni wiek ubie-
rano je wedle mody panującej na dworach zachodniej Europy, 
tj. w niemiecko-hiszpańskie suknie, połączone z pludrami, 
kryzą i strojnymi kaftanami35. W kwestii ubioru Zygmunt III 
do końca pozostał wierny modzie Habsburskiej, co odróżniało 
go od następcy i najstarszego syna Władysława, który chętnie 
przyodziewał polski strój i tak też kazał ubierać swojego syna 
Zygmunta Kazimierza. Z kolei Jan Kazimierz, w okresie swo-
jego panowania, kilka razy, na przykład gdy celebrował zwycię-
stwo pod Beresteczkiem, przyodział się w sarmacki strój.  

Co jadły dzieci Zygmunta III? Dysponujemy rejestrem 
produktów, które trafiały na stół królewiczów i królewien i nie-
mniej dostarcza nam on więcej pytań niż odpowiedzi. Potrawy 
dzieci nie różniły się zbytnio od jedzenia dorosłych. Mamy tu: 
baraninę, jarząbki, kapłony, ryby, pieczywo, mleko, jajka, ma-
sło, ser, a także korzenie i piwo36. Nie wiadomo czy królewskie 
dzieci raczyły się piwem, czy też było ono przeznaczone dla ich 
dworzan i służących. Należy także pamiętać że ówczesne piwo 
znacznie różni się od tego znanego nam współcześnie, było bo-
wiem znacznie gęstsze (konsystencja zupy) i zawierało mniejsze 
stężenie alkoholu (ok. 1-2%)37. Potrawy przyrządzono w sposób 
polski, o czym świadczy prośba Jana Kazimierza, gdy jako du-
chowny przebywał w Loreto: chce mieć kucharza, który by mu 
potrawy na polski sposób przyprawił 38. Prośba ta świadczy chyba 
o tęsknocie przyszłego króla za rodzimą kuchnią  

                                                            
35 Tamże, s. 41. 
36 Tamże, s. 41-42. 
37 W kwestiach kuchni staropolskiej por. Staropolskie przepisy kulinarne. Re-
ceptury rozproszone z XVI-XVIII w. Źródła drukowane, oprac. J. Dumanowski, 
D. Dias-Lewandowska, M. Sikorska, Warszawa 2016 i in. 
38 B. Fabiani, Na dworze…, s. 84. 
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Trudności badawczych nastręcza również kwestia zaba-
wek. Księgi rachunkowe nie są tu niestety pomocne, bowiem 
nie wymieniają żadnych wydatków w tej kwestii. Pomocne są 
tu jednak źródła ikonograficzne. Marcin Kober w 1596 r. spor-
tretował królewicza Władysława, gdy ten trzyma w ręku małego 
niedźwiadka grającego na trąbce, lub na dudach39. Można przy-
puszczać że była to ulubiona zabawka przyszłego króla. Oprócz 
tego, królewicz posiadał pozłacaną figurkę konika, srebrnego 
wielbłąda, a także lalkę w postaci brodatego mężczyzny40. Wia-
domo także, że mali Wazowie otrzymywali zabawki w formie 
prezentów. Pod tym względem wyjątkowo rozpieszczał ich 
książę bawarski Wilhelm Wittelsbach, kuzyn arcyksiężnej Marii 
teściowej Zygmunta III. Książę sam opracowywał projekt zaba-
wek, sam je również wykonywał, a niektóre prace zlecał rze-
mieślnikom. Były one związane z religią - przedstawiały postacie 
biblijne, więc za ich pomocą królewskie dzieci mogły odtwarzać 
sceny z Pisma Świętego41. 

Synowie Zygmunta III bawili się także odpowiednio 
zmniejszonym łukiem i szablą, grali w piłkę (sport ten przypo-
minał dzisiejszy tenis), kręgle i puszczali latawce42. Co do żeń-
skich zabawek; królewna Anna Maria bawiła się kolekcją lalek, 
którą udostępniła jej matka, a ta odziedziczyła je po królowej 
Bonie43. Oprócz tego mała Wazówna dysponowała domkami 
dla lalek, które były pięknymi miniaturami prawdziwych do-
mostw i kamienic mieszczańskich44. Podobnymi zabawkami 

                                                            
39 Por. D. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2006. 
40 B. Fabiani, W kręgu…, s.49. 
41 Tamże, s. 336. 
42 B. Fabiani, op cit., s. 44. Podobnymi rozrywkami cieszył się sam Zygmunt 
III, można przypuszczać że próbował przeszczepić swoją pasję pa synów. 
43 B. Fabiani, W kręgu…, s. 50. 
44 B. Fabiani, Na dworze…, s. 46-47. 
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cieszyła się najprawdopodobniej Anna Katarzyna Konstancja, 
choć brak potwierdzenia tych przypuszczeń w źródłach lub sto-
sownych opracowaniach.  

Towarzyszami zabaw potomstwa Zygmunta III były karły, 
których na przełomie XVI i XVII w. przebywało na dworze kró-
lewskim ośmioro (zarówno kobiety jak i mężczyźni)45. 
W pierwszych latach życia Władysława towarzyszył mu szlach-
cic Baltazar Skrzetuski, który zyskał przydomek prinzenwerg. 
Oprócz wspólnych zabaw karzeł uczył także królewicza podstaw 
fechtunku46. Z kolei karlica Jadwiga, opisywana jako bardzo in-
teligentna, była towarzyszką zabaw i nauczycielką języka pol-
skiego królewny Anny Marii. 31 III 1595 r. poseł austriacki pi-
sał do arcyksiężnej Marii: Gdyba Wasza Wysokość mogła zobaczyć 
Miszę, Zosię i Jadzię, jak razem z moją małą miłościwą królewną 
tańczą rosyjski taniec! . 

Mali Wazowie posiadali własne zwierzęta. Były to żywe 
ptaki trzymane w odpowiednich klatkach, a nawet bardziej eg-
zotyczne małpki47. Najstarszy syn Zygmunta III posiadał także 
własnego konika, o czym świadczy relacja Paolo Mucantego: 
było tam [w stajniach] wiele przepysznych koni, między temi był 
konik bułany, tak maleńki, iż lubom nań własnemi patrzył 
oczyma, jesze mi się to zdało nie tylko rzeczą zadziwiająca, lecz 
niepodobną do wiary. Cała wysokość jego nie dochodziła mi do 
pasa, z tem wszystkiem tak proporcyonalny, i kształtny, iż nic pięk-

                                                            
45 Zbiór pamiętników historyczny o dawnej Polszcze z rękopisów, tudzież dzieł 
w różnych językach o Polszcze wydanych, oraz z listami oryginalnemi królów 
i znakomitych ludzi w naszym kraju, oprac. J. U. Niemcewicz, Drezno 1839, 
s. 137. 
46 Tamże, s. 137. 
47 B. Fabiani, W kręgu…, s.120. 
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niejszego widzieć nie można było. Mówią że go chowają dla Kró-
lewicza Władysława, który jeszcze dwóch lat nie skończył. Przypro-
wadzono go z Litwy48 […].  

Interesującym zagadnieniem, w kontekście wychowania 
i późniejszej edukacji młodych Wazów, wydaje się kwestia ba-
jek, które były im opowiadane na dobranoc49. Piastunkami po-
tomstwa Zygmunta III były Niemki z fraucymeru królowej 
Anny, a później Konstancji, stąd też nie mogły znać polskich 
bajek, ani kołysanek50.  

Dwór królewicza Władysława początkowo wyłoniony był 
członkami dworu rodziców. Prym wiodła tu ochmistrzyni, ale 
w niemowlęcych latach przyszłego króla, na wiodącą pozycję 
wychodziła mamka, czyli osoba karmiąca piersią. Oprócz nich 
w skład osobowy świty małego Wazy (podobny zespół obserwu-
jemy u wspólnego dworu jego przyrodniego rodzeństwa) wcho-
dziły: piastunki, pokojówki i pokojowi (tj. osoby zajmujące się 
dbaniem o pomieszczenia w których przebywał królewicz), sre-
browy, kucharz, odźwierny, stołowy, podstoli, palacz, oraz 
praczka51. Sam dwór królewicza wzorowany był na ojcowskim, 
a jego charakterystyczną cechą była zmienna ilość dworzan. 

                                                            
48 Zbiór pamiętników…, s. 184. 
49 Jak ważna jest to kwestia w epoce nowożytnej świadczy historia Ludwika 
XIV, który po osiągnięciu odpowiedniego wieku trafił pod opiekę męskiej 
części dworu. Przyszły król Francji bardzo tęsknił na za wieczornymi opowie-
ściami, do tego stopnia że jego opiekunowie czytali mu historię Francji by 
mały Ludwik w ogóle był w stanie zasnąć. Por. W. St. Magdziarz, Ludwik 
XIV, Wrocław 1991. 
50 Zygmunt III miał dość luźny stosunek do języka, którym posługiwano się 
na dworze. Sam mówił na co dzień po niemiecku, a królowa Anna czyniła 
starania by przyswoić język polski, z dość jednak mizernym skutkiem. Kon-
stancja w ogóle nie podjęła próby edukacji w tym kierunku. 
51 B. Fabiani, W kręgu…, s.330  
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I tak, w 1617 r. było to 150 osób, w 1623 r. 71 osób, w latach 
1624-25 50 osób, w 1626 r. 140-150 osób52.  

Marszałkami dworu Władysława byli kolejno Zygmunt 
Kazanowski (1613-1617), Konstanty Plichta, Albrecht Stani-
sław Radziwiłł i ponownie Zygmunt Kazanowski, który był bli-
skim przyjacielem królewicza53. 

W otoczeniu przyszłego króla często przebywała grupa sy-
nów magnatów, wśród których możemy wyróżnić Jerzego Os-
solińskiego (późniejszy kanclerz koronny), Stefana Paca (póź-
niejszy podkanclerzy litewski, Kaspera Denhoffa (późniejszy 
wojewoda sieradzki), Łukasz Żółkiewski (późniejszy wojewoda 
bracławski)54. Widać tu zalążek przyszłego stronnictwa prokró-
lewskiego, aktywnego w okresie panowania Władysława IV. 

Wychowanie i edukacja potomków Zygmunta III stała się 
sprawą niejako państwową, czego dowodzi wystąpienie Jana Za-
moyskiego na sejmie w 1605 r., hetman apelował do króla: Ży-
czymy, aby królewicz był wychowywany, jako przystoi in spem re-
gni […], gdyż wielkiego ćwiczenia potrzeba synowi królewskiemu, 
wielkich virtutes regias ma się z młodu uczyć, iustitam colere, sa-
pientes consulere, assntatores fugere, […] prosimy, abyś WKM dał 
mu dobre wychowanie, godne urodzenia jego, żeby z rozumem za-
raz napijał się cnót, bo z jaką opinią młody rozumu nabędzie, ta-
kim zawżdy bywa 55. W podobnym tonie wypowiadał się het-
man polny koronny Stanisław Żółkiewski: jedna [rzecz], żeby 
ante omnia wyjęty był z opieki i konwersacji białogłowskiej, gdyż 
już lata jego nie potrzebują tego […]. Druga rzecz jest potrzebna, 

                                                            
52 Tamże, s. 331. 
53 S. Ochmann-Staniszewska, op. cit., s. 349. 
54 Tamże, s. 350. 
55 Votum Jmci pana Zamoyskiego, hetmana i kanclerza koronnego na sejmie war-
szawskim w r. 1605, [w:] Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 
1606-1608, wyd. J. Czubek, Kraków 1918, t. II, s. 92-93.  
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aby cudzoziemcy byli od wychowania królewicza jmci oddaleni; 
niech ten zacny potomek WKMci obcych narodów ludzi sobie nie 
smakuje, lud polski miłować niech się uczy 56.  

Program edukacji opracował Piotr Skarga, dwukrotnie  
(w 1595 i 1605 r.) spisał swoje zalecenia dla królewicza Włady-
sława, ale korzystano z nich także przy okazji kształcenia pozo-
stałych królewiczów i królewien. Skarga wzorował się na trakta-
tach edukacyjnych hiszpańskich jezuitów; takich jak: Robert 
Bellarmin De officio princpis Christiani i Jana Mariana De rege 
et regis instructione . Zgodnie z duchem epoki program kładł 
nacisk na wychowanie w wierze i posłuszeństwie wobec Ko-
ścioła Rzymskokatolickiego (Skarga uważał to za konieczne, 
gdyż królestwa mijają, a te tylko trwają, których opoką jest Kościół 
wieczny 57) i stawiał na wartości moralne, ale nie pomijał także 
umiejętności potrzebnych do rządzenia państwem. Skarga ak-
centował także konieczność nauki języka ojczystego przez kró-
lewicza58. Ponadto jezuita zalecał by Władysław pamiętał o god-
ności królewskiej, i zapewnieniu sobie miłości poddanych, oraz 
apelował do najstarszego syna Zygmunta: kochaj się w umiejęt-
nościach, księgach i mądrych ludziach, umiej i patrzaj na ich po-
wieści i historię 59. Oprócz tego, w edukacji Władysława sta-
wiano na tzw. educatio corporis, czyli wychowanie fizyczne, 
które sprowadzało się do nauki jazdy konnej i fechtunku. Sztuki 
wojennej królewicza natomiast nauczał Zygmunt Kazanowski 
i Michał Konarski60, który za swoje zasługi na polu edukacji zo-
stał kasztelanem chełmińskim, a później wojewodą poznań-
skim. 

                                                            
56 Cyt. za: A. Strzelecki, Sejm w roku 1605, s. 133. 
57 Cyt. za: W. Czapliński, Władysław IV i jego czasy, s. 20. 
58 S. Ochmann-Staniszewska, op. cit., s. 242. 
59 Cyt. za: J. Skoczek, Wychowanie Wazów, Lwów 1939, s .43. 
60 S. Ochmann-Staniszewska, op. cit., s. 243. 
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Innym nauczycielem cenionym przez przyszłego króla był 
doktor obojga praw Andrzej Szołdrski, który po objęciu tronu 
Rzeczypospolitej przez Władysława, objął biskupstwa kijowskie, 
przemyskie i poznańskie. 

Ważnym elementem edukacji Władysława było educatio 
regis, czyli nauka o rządzeniu państwem. Chodziło o wykształ-
cenie w królewiczu odpowiedniej postawy, gestów, ruchów, 
sposobu poruszania i kontroli emocji, a także dobrych manier 
i umiejętnego prowadzenia rozmowy. 

Swoją karierę pedagogiczną Skarga zakończył w 1612 r., 
kiedy to opuścił dwór królewski, jednak później kierował edu-
kacją Jana Kazimierza i Jana Alberta. Niemniej program uło-
żony przez zakonnika był wykorzystywany do wychowania 
i edukacji reszty rodzeństwa Wazów.  

W dniu 8 I 1606 r., kiedy to Władysław ukończył 11 lat, 
przystąpił do sakramentu bierzmowania. Aktu tego dokonał bi-
skup krakowski Bernard Maciejowski. Tak szybkie dołączenie 
królewicza do grona dorosłych członków wspólnoty kościelnej 
było czymś wyjątkowym, zdaniem W. Czaplińskiego był to ce-
lowy zabieg Zygmunta III, który chciał w ten sposób podkreślić 
dojrzałość najstarszego syna61. 

Wychowanie potomstwa Zygmunta III i jego drugiej żony 
Konstancji miało dużo bardziej surowy charakter i odbywało się 
w dusznej atmosferze dworu królewskiego. Wedle relacji nun-
cjusza apostolskiego Honorata Viscontiego wszyscy synowie 
królewscy (oprócz Władysława) współdzielili jedną sypialnię, 
nie posiadali osobnej służby, a wszelkie rozmowy musieli odby-
wać przy świadkach. Nie zaznajamiano ich ze sprawami pań-
stwowymi i publicznymi62. Zdaniem Visconitego potomstwo 
Zygmunta III było chowane jak dzieci prywatnego obywatela . 
                                                            
61 W. Czapliński, Władysław…, s. 19-20. 
62 Z. Wójcik, op. cit., s. 15. 
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Ochmistrzynią, a zarazem główną wychowanką małych 
Wazów była Urszula Meierin. O wychowywaniu przez nią kró-
lewskich dzieci pisał nuncjusz Honorat Vicsonti: Jej był powie-
rzony dozór nad dziećmi królewskim, które ją szanowały jak wła-
sną matkę, nazywały panią, a czasem od niej i rózgą dostały 63. Nie 
należy jednak wierzyć w nadmierną surowość Meierin, badania 
prowadzone przez Waltera Leitscha64, a w Polsce Bożeny Fa-
biani, dowiodły że surową opiekunką dzieci Zygmunta III była 
Barbara Warrschauhersin: Tą nadmiernie surową, oschłą 
i despotyczną Niemką była ochmistrzyni nadworna Barbara War-
schhauserin. To jej się bały królewskie dzieci, to ona je biła i to 
o niej pisał stroskany król do teściowej, prosząc w tej kwestii o radę. 
Arcyksiężna w odpowiedzi kazała ograniczyć zapędy i wpływy Bar-
bary znanej ze swej żądzy władzy 65. 

O surowości wychowania świadczy historia przytoczona 
przez J. Seredykę: [Jan Kazimierz] bał się opuścić wspólne poranne 
śniadanie i aby zdążyć na nie z polowania, zwrócił się do swojego 
kapelana, ten zaś do nuncjusza, a ten z kolei aż do papieża 
o udzielnie indywidualnej dyspensy na słuchanie mszy godzinę 
przed świtem poprzedzającym wyjazd do podwarszawskich lasów. 
Wszystko to w celu umożliwienia powrotu na zamek właśnie przed 
obowiązkowym porannym posiłkiem z udziałem ojca. Niezmiernie 
charakterystyczne jest, że wszystkie te szczególne zabieg o dyspensę 
odbywały się do największej tajemnicy przed królem 66. 

Młodzi Wazowie rozpoczynali regularną edukację około 

                                                            
63 Relacja nuncjusza Honarata Visconiti [w:] Relacje nuncjuszów apostolskich 
i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690, wyd. E. Rykaczewski, Berliń-
Poznań 1864, s. 218. 
64Por. W. Leitsch, Das Leben am Hof Konig Sigismunds III. von Polen, t. 1-4, 
Kraków 2009. 
65 B. Fabiani, Życie codzienne na Zamku Królewskim w epoce Wazów, War-
szawa 1967, s. 67. 
66 Cyt. za: J. Seredyka, Rzeczpospolita w ostatnich latach panowania Zygmunta 
III, Opole 1978, s. 202. 
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61 W. Czapliński, Władysław…, s. 19-20. 
62 Z. Wójcik, op. cit., s. 15. 
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siódmego roku życia, a kończyli ją mając lat 15 lub 16. Wg Vi-
scontiego nauka młodszego rodzeństwa Władysława skończyła 
się nieco szybciej i nie była tak gruntowna jak ich przyrodniego 
brata, a wraz ze śmiercią Zygmunta III miała zaś całkowicie 
ustać67.  

Program edukacji ułożony przez Piotra Skargę, jak już zo-
stało wspomniane, akcentował przywiązanie do religii katolic-
kiej, dokonywało się to poprzez regularne czytanie Biblii, wy-
branych hagiografii, oraz codziennymi modlitwami i uczestni-
czeniem w publicznych nabożeństwach. Prócz tego uczono 
w pierwszej kolejności czytania i pisania w języku polskim i ła-
cińskim. Czytano autorów klasycznych, głównie Wergiliusza, 
Cycerona i Liwiusza, uczono także historii starożytnej. Podsta-
wowym językiem obcym był niemiecki, którym na co dzień po-
sługiwała się królowa i jej fraucymer, a w przypadku Jana Kazi-
mierza doszła także nauka włoskiego i francuskiego. Dzieci po-
znawały także tajniki wiedzy z zakresu: matematyki, nauk przy-
rodniczych i filozofii68.  

Wśród nauczycieli królewskich dzieci, możemy wyróżnić 
jezuitę księdza Przemysława Rudnickiego, teologa Jakuba 
Markwarta, oraz mieszczanina Gabriela Prewencjusza69 
z Chełmna. Za naukę sztuki wojennej odpowiadał Jan Ostro-
róg, wojewoda poznański. Józef Skoczek pisał o nim: Zwolennik 
praktycznego wychowania i wykształcenia niewątpliwie czynników 
bardzo potrzebnych królom, reprezentował Ostroróg przy synach 
Zygmunta III kierunek pedagogiki dworskiej, w jej typie dodatnim 
z ideałem urobienia rycerza i polityka, w przeciwieństwie do tak 

                                                            
67 S. Ochmann-Staniszewska, op. cit., s. 241. 
68 Tamże, s. 243. 
69 Gabriel Prewencjusz był absolwentem Akademii Krakowskiej, studiował 
także w Rzymie, Austrii i Francji. W uznaniu jego zasług został nobilitowany 
w 1609 r.; przyjął wówczas nazwisko Władysławowski na cześć swojego daw-
nego ucznia.  
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częstego w tych czasach dziwactwach przerafinowanego, pełnego in-
tryg i niezdrowej atmosfery, wypaczającej charakter, niszczącego 
zdrowie fizyczne i duchowe 70. Ostroróg swoją misję pełnił w la-
tach 1622-1629 i zajmował się głównie Janem Kazimierzem, Ja-
nem Albertem, oraz Karolem Ferdynandem. Najmłodszy 
z braci, Aleksander został powierzony ojcu Fabrycemu Borkow-
skiemu i jezuicie Szymonowi Berentowi, który skupiał się na 
edukacji muzycznej i artystycznej królewicza. Od 1620 r. wy-
chowawcą Aleksandra był Jan Karol Konopacki, absolwent eu-
ropejskich uniwersytetów w Bourges, Padwie i Bolonii. Wraz ze 
swym wychowankiem udał się na turę kawalerską do krajów 
włoskich71. 

Końcowym aktem wychowania i edukacji, a początkiem 
dorosłego życia, była tura kawalerska. Była to nowość na pol-
skim dworze, bowiem w przeciwieństwie do synów bogatej 
szlachty i magnatów, młodzi Jagiellonowie nie opuszczali ojczy-
zny. Wymagało to bowiem aprobaty i zgody senatu.  

Pierwszym który postanowił udać się na turę kawalerską 
był oczywiście królewicz Władysław, a swoją podróż motywo-
wał względami religijnymi, oraz chęcią wypełnienia ślubów zło-
żonych pod Chocimiem, gdzie przysiągł odbyć pielgrzymkę do 
włoskiego Loreto. W 1622 r. nie uzyskał jednak zgody senatu, 
jak zanotował Stefan Pac, głównym argumentem przeciw wy-
jazdowi była tocząca się wojna 30-letnia: naprzód ks. Arcbiskup 
gnieźnieński, Gembicki, kontradykował temu, […], iż non expe-
diebat Królewica JM, prima spem Regni po KJMci nam panują-
cym, obierać tot periculis drogi tak dalekiej […] Łacno za zdaniem 
pierwszego senatora poszedł wszystek senat, […] wszystek senat, 

                                                            
70 Por. J. Skoczek, Wychowanie Wazów. 
71 S. Ochmann-Staniszewska, op. cit., s. 245. 



Paweł Borowy 

140 

siódmego roku życia, a kończyli ją mając lat 15 lub 16. Wg Vi-
scontiego nauka młodszego rodzeństwa Władysława skończyła 
się nieco szybciej i nie była tak gruntowna jak ich przyrodniego 
brata, a wraz ze śmiercią Zygmunta III miała zaś całkowicie 
ustać67.  

Program edukacji ułożony przez Piotra Skargę, jak już zo-
stało wspomniane, akcentował przywiązanie do religii katolic-
kiej, dokonywało się to poprzez regularne czytanie Biblii, wy-
branych hagiografii, oraz codziennymi modlitwami i uczestni-
czeniem w publicznych nabożeństwach. Prócz tego uczono 
w pierwszej kolejności czytania i pisania w języku polskim i ła-
cińskim. Czytano autorów klasycznych, głównie Wergiliusza, 
Cycerona i Liwiusza, uczono także historii starożytnej. Podsta-
wowym językiem obcym był niemiecki, którym na co dzień po-
sługiwała się królowa i jej fraucymer, a w przypadku Jana Kazi-
mierza doszła także nauka włoskiego i francuskiego. Dzieci po-
znawały także tajniki wiedzy z zakresu: matematyki, nauk przy-
rodniczych i filozofii68.  

Wśród nauczycieli królewskich dzieci, możemy wyróżnić 
jezuitę księdza Przemysława Rudnickiego, teologa Jakuba 
Markwarta, oraz mieszczanina Gabriela Prewencjusza69 
z Chełmna. Za naukę sztuki wojennej odpowiadał Jan Ostro-
róg, wojewoda poznański. Józef Skoczek pisał o nim: Zwolennik 
praktycznego wychowania i wykształcenia niewątpliwie czynników 
bardzo potrzebnych królom, reprezentował Ostroróg przy synach 
Zygmunta III kierunek pedagogiki dworskiej, w jej typie dodatnim 
z ideałem urobienia rycerza i polityka, w przeciwieństwie do tak 

                                                            
67 S. Ochmann-Staniszewska, op. cit., s. 241. 
68 Tamże, s. 243. 
69 Gabriel Prewencjusz był absolwentem Akademii Krakowskiej, studiował 
także w Rzymie, Austrii i Francji. W uznaniu jego zasług został nobilitowany 
w 1609 r.; przyjął wówczas nazwisko Władysławowski na cześć swojego daw-
nego ucznia.  

Dzieciństwo, młodość, wychowanie … 

141 

częstego w tych czasach dziwactwach przerafinowanego, pełnego in-
tryg i niezdrowej atmosfery, wypaczającej charakter, niszczącego 
zdrowie fizyczne i duchowe 70. Ostroróg swoją misję pełnił w la-
tach 1622-1629 i zajmował się głównie Janem Kazimierzem, Ja-
nem Albertem, oraz Karolem Ferdynandem. Najmłodszy 
z braci, Aleksander został powierzony ojcu Fabrycemu Borkow-
skiemu i jezuicie Szymonowi Berentowi, który skupiał się na 
edukacji muzycznej i artystycznej królewicza. Od 1620 r. wy-
chowawcą Aleksandra był Jan Karol Konopacki, absolwent eu-
ropejskich uniwersytetów w Bourges, Padwie i Bolonii. Wraz ze 
swym wychowankiem udał się na turę kawalerską do krajów 
włoskich71. 

Końcowym aktem wychowania i edukacji, a początkiem 
dorosłego życia, była tura kawalerska. Była to nowość na pol-
skim dworze, bowiem w przeciwieństwie do synów bogatej 
szlachty i magnatów, młodzi Jagiellonowie nie opuszczali ojczy-
zny. Wymagało to bowiem aprobaty i zgody senatu.  

Pierwszym który postanowił udać się na turę kawalerską 
był oczywiście królewicz Władysław, a swoją podróż motywo-
wał względami religijnymi, oraz chęcią wypełnienia ślubów zło-
żonych pod Chocimiem, gdzie przysiągł odbyć pielgrzymkę do 
włoskiego Loreto. W 1622 r. nie uzyskał jednak zgody senatu, 
jak zanotował Stefan Pac, głównym argumentem przeciw wy-
jazdowi była tocząca się wojna 30-letnia: naprzód ks. Arcbiskup 
gnieźnieński, Gembicki, kontradykował temu, […], iż non expe-
diebat Królewica JM, prima spem Regni po KJMci nam panują-
cym, obierać tot periculis drogi tak dalekiej […] Łacno za zdaniem 
pierwszego senatora poszedł wszystek senat, […] wszystek senat, 

                                                            
70 Por. J. Skoczek, Wychowanie Wazów. 
71 S. Ochmann-Staniszewska, op. cit., s. 245. 



Paweł Borowy 

142 

[…] wszyscy w jeden cel bijąc, aby z tej drogi nic nie było 72. Kró-
lewicz jednak postawił na swoim za sprawą krewnych z Austrii 
i Hiszpanii, którzy interweniowali u Zygmunta III w tej spra-
wie. Władysławowi miał towarzyszyć orszak składający się z 50 
ludzi. Przy doborze kierowano się następującymi kryteriami: 
Tych tedy telko i tak wiele brać się zdało, którzy by i wygodnie 
posłużyć Królewicowi Jegomości w tej drodze, i z honorem całym 
nie jedno królewiczowym, ale i samego Króla Jegomości i narodu 
naszego stanąć u obcych mogli 73. Zygmunt III dodatkowo zalecał 
aby Władysław baczył, żeby nikt, czy to słowem, czy uczynkiem, 
nie dopuścił się czegoś, co byłoby niegodne sługi i towarzysza tak 
wielkiego księcia 74. Królewiczowi towarzyszyli więc: sekretarz 
królewski Stefan Pac, starosta kałuski Łukasz Żółkiewski, mar-
szałek dworu królewicza, a prywatnie jego bliski przyjaciel 
Adam Kazanowski, autor Institutio peregrinatorum i propagator 
tur kawalerskich na ziemiach Rzeczypospolitej Piotr Mieszkow-
ski. Pieczę nad wyprawą dzierżył zaufany człowiek dworu Wa-
zowskiego Albrycht Stanisław Radziwiłł.  

Wbrew składanym deklaracjom, wyprawa Władysława nie 
miała motywacji religijnej, a bardziej miała służyć przedstawie-
niu przyszłego króla Rzeczypospolitej monarchom i wpływo-
wym osobistościom na europejskiej scenie politycznej.  

Tura kawalerska królewicza trwała niemal dokładnie rok. 
Zaczęła się 17 V 1624, a zakończyła 22 V 1625 r. Trasa wiodła 
przez: Śląsk, Czechy, państwa niemieckie, Niderlandy i państwa 
włoskie. Władysław podróżował pod przybranym nazwiskiem 

                                                            
72 Podróż królewicza Władysława Wazy do krajów Europy Zachodniej w latach 
1624-1625 w świetle ówczesnych relacji, oprac. A. Przyboś, Kraków 1977, 
s. 39-40. 
73 Tamże, s. 17. 
74 Tamże, s. 422. 
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Snopkowski, które wzięło się od herbu Wazów, i dopiero pod-
czas spotkań z zagranicznymi dygnitarzami ujawniał swoją 
prawdziwą tożsamość. Podejmowany był na habsburskich dwo-
rach z honorami należnymi następcy tronu. Na jego cześć 
Giovanni Ciampoli skomponował kantatę Zwycięstwo księcia 
Władysława w Wołoszech , a we Florencji wystawiono dedyko-
waną mu operę Wyzwolenie Ruggiera z wyspy Alcyny i św. Ur-
szula 75. 

Tura kawalerska przyniosła poszerzenie horyzontów my-
ślowych Władysława. W czasie pobytu we Włoszech zetknął się 
z antyczną formą rzeźby i architekturą oraz był świadkiem wi-
dowisk teatralnych. Odwiedził pracownie Petera Paula Rubensa 
w Niderlandach, a także miejsce pracy Guida Reniego i Giovan-
niego Francesa Guercinego w krajach włoskich. Spotkał się 
także z Galileuszem. W obozie wojskowym pod Bredą przyglą-
dał się organizacji i uzbrojeniu wojsk hiszpańskich. Stefania 
Ochmann-Staniszewska konkluduje: Podróż królewicza Włady-
sława będzie miała wpływ na działalność przyszłego króla, za-
równo jeśli chodzi o rozwój kultury, jak i pomysły reform w dzie-
dzinie wojskowości . 

Koszt podróży wyniósł ok. 182 tyś. złotych polskich, 
w tym Zygmunt III ofiarował 100 tyś., królowa Konstancja 12 
tyś.; resztę wydatków pokrył sam Władysław76.  

Przykład Władysława zachęcił jego przyrodnie rodzeństwo 
do peregrynacji. Wyjeżdżali oni najczęściej do krajów Rzeszy, 
Italii, a także Niderlandów. Planowane podróże do Hiszpanii 
nigdy nie doszły do skutku. I tak Aleksander Karol począwszy 
od lipca 1633 przez rok bawił w Austrii i północnych Włoszech. 

                                                            
75 S. Ochmann-Staniszewska, op. cit., s. 247. 
76 A. Przyboś, Wstęp, w: Podróż królewicza Władysława Wazy, s. 16. 
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Snopkowski, które wzięło się od herbu Wazów, i dopiero pod-
czas spotkań z zagranicznymi dygnitarzami ujawniał swoją 
prawdziwą tożsamość. Podejmowany był na habsburskich dwo-
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Giovanni Ciampoli skomponował kantatę Zwycięstwo księcia 
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waną mu operę Wyzwolenie Ruggiera z wyspy Alcyny i św. Ur-
szula 75. 
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Koszt podróży wyniósł ok. 182 tyś. złotych polskich, 
w tym Zygmunt III ofiarował 100 tyś., królowa Konstancja 12 
tyś.; resztę wydatków pokrył sam Władysław76.  

Przykład Władysława zachęcił jego przyrodnie rodzeństwo 
do peregrynacji. Wyjeżdżali oni najczęściej do krajów Rzeszy, 
Italii, a także Niderlandów. Planowane podróże do Hiszpanii 
nigdy nie doszły do skutku. I tak Aleksander Karol począwszy 
od lipca 1633 przez rok bawił w Austrii i północnych Włoszech. 

                                                            
75 S. Ochmann-Staniszewska, op. cit., s. 247. 
76 A. Przyboś, Wstęp, w: Podróż królewicza Władysława Wazy, s. 16. 
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Jego opiekunem był kasztelan brzesko-kujawski Andrzej Kret-
kowski i kanonik warmiński Jan Karol Konopacki. Jan Albert 
odwiedził Padwę, gdzie zmarł w wyniku zarazy, a kierownikami 
jego peregrynacji byli o. Szymon Berent, oraz Andrzej Szołdr-
ski. Największym podróżnikiem wśród Wazów okazał się Jan 
Kazimierz, który pomiędzy 1635 a 1648 odbył 7 podróży. 

Podróże królewiczów spotkały się z nieprzychylną oceną 
polskiej opinii publicznej. Pojawiły się bowiem głosy że wyjazdy 
są niepotrzebną i nieprzyzwoitą wysokiemu ich rodowi włóczęgę , 
oraz iż rozwiązłość włoska życie panią skróciła 77. Zwłaszcza ta 
ostatnia opinia wydaje się interesująca w świetle ostatnich badań 
przeprowadzonych przez Waltera Leitscha, który twierdził, 
że potomkowie Zygmunta III chorowali na choroby wene-
ryczne, których nabawili się podczas licznych romansów. Przy-
czyn tego stanu rzeczy nie należy jednak upatrywać w zgubnym 
wpływie państw włoskich, a raczej surowego i sztywnego wy-
chowania. Młodzi Wazowie po śmierci rodziców poczuli nad-
mierną swobodę, której nie potrafili należycie wykorzystać. 
Rozwiązły tryb życia połączony z zarazami, które przetoczyły się 
przez Europę w latach 30. XVII w. przyczyniły się do niemal 
zupełnego wymarcia polskiej linii dynastii Wazów. W pełni do-
rosłego życia doczekali jedynie Władysław, Jan Kazimierz, Ka-
rol Ferdynand, oraz Anna Katarzyna Konstancja. Problemy na-
stępcy Zygmunta III z poczęciem potomka są dobrze znane 
w historiografii, gdyż były spowodowane problemami zdrowot-
nymi Władysława, takimi jak podagra, kamica nerkowa, oraz 
kiła, którą zaraził także swoją drugą żonę Marię Ludwikę. Rów-
nież Jan Kazimierz długo starał się o potomstwo, jednak ze 
względu na wiek i choroby żony, żadne z ich dzieci nie przeżyło 

                                                            
77 F. Siarczyński, Obraz wieku panowania Zygmunta III króla polskiego 
i szwedzkiego, czyli obraz stanu, narodu i kraju ... T.1, Poznań 1843, s. 390. 
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pierwszych lat życia. Karol Ferdynand, który obrał karierę du-
chownego nie mógł się starać o potomstwo, niemniej jego bio-
grafowie zwracają uwagę na jego chłód, obojętność i tendencję 
do tłumienia emocji, co z pewnością ma związek z okresem dzie-
ciństwa. 
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Piotr Wojnarowicz 

Wydział Prawa Kanonicznego 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

 
 

Dwa testamenty 
Stanisława Żółkiewskiego 

 
 
 

Pierwszym z rodu Żółkiewskich herbu Lubicz był Jakub 
z Żółkwi (zm. po 1448 r.), który miał dwóch synów - Jana 
(zm. przed 1473r. ) i Mikołaja (zm. 1493 r.)1. Pierwszy z nich, 
Jan Żółkiewski, był ojcem Stanisława, który został podkomo-
rzym bełskim (zm. 1525 r.)2, Mikołaja3, chorążego bełskiego 
(zm. 1509 r. ) oraz Jana i Eliasza, którzy nie odegrali większej 
roli w historii. Mikołaj następców nie pozostawił, zaś Stani-
sław miał pięciu synów Jana, Stanisława, Marcelina, Tomasza 
i Kaspra, spośród których, to właśnie jego imiennik, został 
ojcem późniejszego hetmana wielkiego koronnego i kanclerza 
(jak również kontynuatora tradycji przekazywania imienia 

                                                            
1 Por. W. Czarnecki, Żółkiewscy herbu Lubicz w ziemi chełmskiej do połowy 
XVI, Rocznik Lubelski 2010, nr 36, s. 9-23. 
2 Stanisław Żółkiewski: chorąży chełmski (1491-1500), chorąży bełski 
(1501), podkomorzy bełski (1501-1525) i sędzia chełmski (1508-1525); 
por. Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. 
Spisy, nr 4, oprac. H. Gmiterek, R. Szczygieł, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 
1992, s. 178, 1037, 1355. 
3 Mikołaj Żółkiewski: chorąży bełski (1501), chorąży chełmski (1503-1509); 
por. Urzędnicy województwa Bełskiego…, nr 5, 1038. 
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Stanisław w kolejnych pokoleniach rodu)4. Zmarły w 1588 
roku ojciec zdobywcy Moskwy, kontynuował wznoszenie rodu 
na coraz to wyższe szczeble drabiny Rzeczypospolitej, najpierw 
otrzymał starostwo medyckie w roku 1578, dwa lata później 
został kasztelanem halickim, a już rok później został pierw-
szym w rodzie wojewodą, obejmując województwo ruskie5. 
Duży wpływ na jego, a następnie na jego syna karierę miało 
związanie się z Janem Zamojskim, którego jazdą dowodził 
podczas trzech kampanii przeciwko carowi Iwanowi IV Groź-
nemu. Znacznie rozbudował majątek rodzinny, co pozwoliło 
między innymi na zainwestowanie w dobrą edukację dla jego 
potomnych. Jego pozycja i podjęte wybory politycznie były 
znakomitą podstawą dla wielkiej kariery syna. 

Stanisław Żółkiewski urodził się w roku 1547 w Turynce 
pod Lwowem. Już jako młody człowiek, powiązał swoje ambi-
cje polityczne, podobnie jak ojciec z Janem Zamojskim. Zao-
wocowało to między innymi uczestnictwem w delegacji do 
Paryża, która w roku 1573 mająca na celu poinformowanie 
Henryka Walezego o jego wyborze na króla Polski6. Następnie 
spędził czas na dworze cesarza Maksymiliana II Habsburga, 
a po powrocie do Rzeczypospolitej, otrzymał urząd sekretarza 
na dworze nowego króla Stefana Batorego. 

Z racji skupiania się na zupełnie innej sferze życia Żół-
kiewskiego niż wojenna, nie zamierzam wymieniać wszystkich 
kampanii i bitew, w których wziął udział, zarówno jako po-
mniejszy dowódca, jak i w roli głównodowodzącego, jednak 

                                                            
4 Por. W. Czarnecki, op. cit., s. 19-20. 
5 Por. A. Nalewajek, Żółkiewscy w służbie królewskiej na przełomie XV i XVI, 
Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 2013, nr 5, s. 96. 
6 Por. S. Grzybowski, Henryk Walezy, Wrocław 1980, s. 106. 

Dwa testamenty Stanisława Żółkiewskiego 

151 

wspomnieć należy, iż Stanisław Żółkiewski brał udział 
w praktycznie wszystkich konfliktach (zarówno zewnętrznych 
i wewnętrznych) w jakich uczestniczyła, bądź jakie dotykały 
Rzeczpospolitą w czasach jego dorosłego życia. Warto również 
zwrócić uwagę, iż połączenie dobrych wyborów politycznych, 
duża ambicja, wysoka inteligencja i wyjątkowe zdolności 
przywódcze zaprowadziły go na szczyt drabiny społecznej. 
Ciężko ranny w nogę pod Byczyną w 1588 roku, podczas 
wojny domowej otrzymuje funkcję hetmana polnego koron-
nego, którą to sprawował przez kolejne 30 lat, kiedy to został 
hetmanem wielkim koronnym (i jednocześnie w tym roku 
kanclerzem wielkim koronnym), co nad dwa lata przed śmier-
cią stanowiło ukoronowanie jego kariery. Zasłynął jako jedyny 
europejski wódz, który zdobył Moskwę i utrzymał ją, i co 
więcej, opisał swoje doświadczenie z niej w książce zatytuło-
wanej Początek i progres wojny moskiewskiej7. Wracając na Sejm 
w roku 1611, odbył wjazd tryumfalny wioząc zdetronizowane-
go cara Wasyla Szujskiego i jego braci, którzy zmuszeni byli 
złożyć hołd królowi Zygmuntowi III Wazie8. 

Śmierć dosięgła go tam, gdzie giną prawdziwi wojownicy 
– na polu bitwy - zginął w nocy z 6 na 7 października 1620 
roku podczas odwrotu wojsk polskich spod Cecory. I choć nie 
była to zdecydowanie udana wyprawa wojsk polskich, lecz 
prawdziwa klęska9, to jednak i tak zostanie on zapamiętany 
jako jeden z najzdolniejszych wodzów w naszych dziejach. 

                                                            
7 Por. S. Żółkiewski, Początek i progres wojny moskiewskiej, Kraków 1920. 
8 Por. M. Kubala, T. Ściężor, Moskwa w rękach Polaków Pamiętniki dowód-
ców i oficerów garnizonu polskiego w Moskwie 1610-1612, Kraków 2005, 
s. 518. 
9 Por. K. Śledziński, Cecora 1620, Warszawa 2007. 
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4 Por. W. Czarnecki, op. cit., s. 19-20. 
5 Por. A. Nalewajek, Żółkiewscy w służbie królewskiej na przełomie XV i XVI, 
Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 2013, nr 5, s. 96. 
6 Por. S. Grzybowski, Henryk Walezy, Wrocław 1980, s. 106. 
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Poza tym był to wielki erudyta, który pozostawił po sobie 
liczną spuściznę literacką, do której można też wliczyć testa-
menty. Uważał on bowiem, iż zgodnie ze słowami sławnego 
rzymianina Katona Starszego, prawdziwy mężczyzna spisuje 
testament jak najczęściej. Do naszych czasów w pismach Stani-
sława Żółkiewskiego zachowały się dwa testamenty - z 12 
stycznia 1606 roku, dany w Bracławiu (w dalszej części tekstu 
nazywany testamentem A) oraz testament z 18 sierpnia 1618 
roku, dany w Barze wraz z dodatkiem z 25 sierpnia tegoż roku 
(w dalszej części tekstu nazywany testamentem B)10. Zarówno 
osoba testatora, jak i treść owych dokumentów są godne uwagi 
i zbadania naukowego. 

Spisywanie testamentu przyjęło się jako zwyczajowa for-
ma oznajmiania ostatniej woli w Rzeczypospolitej pod koniec 
XV wieku, natomiast pośród wszystkich grup społecznych 
znacznie później, bowiem na przełomie wieków XVII 
i XVIII11. Budowa ówczesnego testamentu, składała się 
z kilku elementów, zaś jej forma była zdecydowanie różna, 
bogatsza i będąca znaczne lepszym źródłem dla badaczy, niż 
zapewne testamenty spisywane dzisiaj dla badaczy w przyszło-
ści.  

Z upływem czasu, w miarę rozpowszechniania się zwycza-
ju spisywania testamentu, nabrał on wręcz cech samoistnego 
gatunku literackiego12. Oczywiście nie wszystkie testamenty 
spisywane w czasach Stanisława Żółkiewskiego składały się 
                                                            
10 Por. S. Żółkiewski, Pisma Stanisława Żółkiewskiego kanclerza koronnego 
i hetmana, wyd. A. Bielowski, Lwów 1861. 
11 Por. B. Popiołek, „Woli mojej ostatniej testament ten…” Testamenty staro-
polskie jako źródło do historii mentalności XVII i XVIII wieku, Kraków 2009, 
s. 13. 
12 Por. B. Żmigrodzka, Testament jako gatunek tekstu, Katowice 1997, s. 17. 
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z każdego z elementów „modelowego testamentu”, często po-
siadając jedne części nad wymiar rozbudowane, inne w zaniku, 
lub niektórych w ogóle brakowało. 

Testament rozpoczynał się inwokacją dewocyjną, która 
oczywiście mogła się różnić, w zależności od tego, do jakiego 
wyznania należał testator. Tuż po niej następowała intytulacja, 
polegająca na krótkiej prezentacji osoby testatora zawierająca 
zazwyczaj tytuły oraz piastowane przez niego urzędy. Następna 
była promulgacja, gdzie testator oświadczał, iż przedstawia 
wszystkim zainteresowanym swoją ostatnią wolę, będąc 
w pełni swoich władz umysłowych i nieprzymuszony jakąkol-
wiek ingerencją osób trzecich13. 

Kolejnym elementem ostatniej woli spisanej w formie te-
stamentu była arenda, gdzie znajdowały się rozmyślania na 
tematy takie jak: nieuniknioność śmierci, niemożność odkrycia 
momentu odejścia, deklaracja wyznawanej wiary i wierność jej 
zasadom, a także powody spisywania testamentu. Następnie 
spisywane były dyspozycje pogrzebowe, zawierające takie wy-
tyczne jak to, jaka ma być oprawa (w tym strój jaki testator 
życzy, by odziano jego ciało na czas pogrzebu), jaką jałmużnę 
należy rozdać i ile wydać na sam pogrzeb, jakich gości należy 
koniecznie zaprosić, a także, oczywiście wybór samego miejsca 
pochówku14. 

Najwięcej miejsca w całym testamencie zazwyczaj zajmo-
wała kolejną część, w której testator decydował o rozporządze-
niu jego majątku. Robił zapisy dla swoich najbliższych, usta-
nawiał posagi dla jeszcze niewydanych za mąż córek, ustana-

                                                            
13 Por. B. Popiołek, op. cit., s. 17. 
14 Tamże. 
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13 Por. B. Popiołek, op. cit., s. 17. 
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wiał zapisy na cele religijne i społeczne (np. fundacja kościo-
łów i kaplic, zapisy na rzecz uczelni), zaopatrywał i wynagra-
dzał krewnych i sługi, a także zajmował się ewentualną kwestią 
własnego zadłużenia15. Po tej części następował koniec testa-
mentu, gdzie były wyznaczane osoby jako opiekunowie dla 
osieroconej rodziny i majątku. 

Testament A zaczyna się od inwokacji: W imię przenaj-
świętsze trójce świętej Boga ojca, syna i ducha świętego16. Tuż po 
niej następuje arenda, w której ówczesny hetman polny ko-
ronny informuję, iż zdaje sobie sprawę, że z powodu służby na 
rzecz ojczyzny, zdrowie jego i życie są nieustająco narażone, 
toteż napisanie testamentu jest jego powinnością. Żółkiewski 
podkreśla swoje trwanie przy wierze katolickiej, w której to 
wierze do ostatniego skonania żyć mocną intencyą mam (…)17. 
Równie mocno jak swą katolicką wiarę, podkreśla hetman 
wierność królowi (zarówno poprzedniemu Stefanowi, jak 
i aktualnie panującemu Zygmuntowi), to że nigdy przeciwko 
rozkazowi, czy władzy królewskiej nie występował, a na końcu 
tej arendy poleca opiece królewskiej swojego syna, który będzie 
tak jak on sam wiernie służył władcy18. 

Następnie testator wspomina dane w ziemstwie lwow-
skim i grodzie kamienieckim, zapisy dotyczące kurateli nad 
swoim synem, dotyczące osób z których część już nie żyła 
w dniu spisywania tego testamentu, w związku z czym pragnie 
zaktualizować tę kwestię i prosi w testamencie, by do dwudzie-
stego piątego roku życia pozostawał pod opieką szeregu moż-

                                                            
15 Tamże. 
16 Por. S. Żółkiewski, Pisma Stanisława Żółkiewskiego…, s. 169. 
17 Tamże. 
18 Tamże, s. 169-170. 
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nych i znaczących w całej Rzeczypospolitej osób19, w tym ar-
cybiskupa lwowskiego Jana Zamojskiego20, biskupa kujaw-
skiego Piotra Tylickiego21 i wojewody krakowskiego Mikołaja 
Zebrzydowskiego22. Stanisław w swoim testamencie wychwala 
i poleca Bożej opiece swoją małżonkę, której liczne przymioty 
wymienia, równocześnie licząc, iż pozwolą jej one wychować 
ich wspólne dzieci na miłujące Boga i ojczyznę. Patriotyzm 
Stanisława Żółkiewskiego widoczny jest też, gdy prosi swoją 
żonę, by przede wszystkim posyłała syna do szkół polskich, nie 
zagranicznych, zwłaszcza chwali niedawno powstałą Akademię 
Zamojską, która nie odstaje poziomem edukacji od szkół naj-
lepszych w oczach hetmana. Na naukę za granicą pozwala 
tylko i wyłącznie za radą wyznaczonych opiekunów.23 Do listy 
osób, które czuwać mają nad wychowaniem pierworodnego 
i pomagać żonie dołącza jeszcze swojego brata Jana i jego syna 
Adama. Wspomina też konieczność odpowiedniej opieki 
i wychowania swoich córek, zwłaszcza młodszej, gdyż starsza 
ma już swojego opiekuna, którego jej Pan Bóg z woli swojej prze-

                                                            
19 Tamże, s. 170-171. 
20 Jan Zamoyski herbu Grzymała – polski biskup rzymskokatolicki, cysters, 
dyplomata, biskup pomocniczy płocki w latach 1595–1604, arcybiskup 
metropolita lwowski w latach 1604–1614. 
21 Piotr Tylicki herbu Lubicz – biskup chełmiński, następnie warmiński, 
kujawski i krakowski, podkanclerzy koronny, referendarz wielki koronny, 
sekretarz królewski. 
22 Mikołaj Zebrzydowski herbu Radwan (ur. 1553, zm. 17 czerwca 1620) – 
wojewoda krakowski od 1601 roku, marszałek wielki koronny w 1597 roku, 
wojewoda lubelski w 1589 roku, marszałek Trybunału Głównego Koronne-
go w 1595 roku, starosta generalny krakowski od 1585 roku, starosta stężyc-
ki w latach 1582-1588, starosta rycki w latach 1585-1620, starosta lancko-
roński w latach 1590-1598, starosta śniatyński w latach 1596-1620, starosta 
bolesławski. 
23 Por. S. Żółkiewski, Pisma Stanisława Żółkiewskiego…, s. 171-172. 
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15 Tamże. 
16 Por. S. Żółkiewski, Pisma Stanisława Żółkiewskiego…, s. 169. 
17 Tamże. 
18 Tamże, s. 169-170. 
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nych i znaczących w całej Rzeczypospolitej osób19, w tym ar-
cybiskupa lwowskiego Jana Zamojskiego20, biskupa kujaw-
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19 Tamże, s. 170-171. 
20 Jan Zamoyski herbu Grzymała – polski biskup rzymskokatolicki, cysters, 
dyplomata, biskup pomocniczy płocki w latach 1595–1604, arcybiskup 
metropolita lwowski w latach 1604–1614. 
21 Piotr Tylicki herbu Lubicz – biskup chełmiński, następnie warmiński, 
kujawski i krakowski, podkanclerzy koronny, referendarz wielki koronny, 
sekretarz królewski. 
22 Mikołaj Zebrzydowski herbu Radwan (ur. 1553, zm. 17 czerwca 1620) – 
wojewoda krakowski od 1601 roku, marszałek wielki koronny w 1597 roku, 
wojewoda lubelski w 1589 roku, marszałek Trybunału Głównego Koronne-
go w 1595 roku, starosta generalny krakowski od 1585 roku, starosta stężyc-
ki w latach 1582-1588, starosta rycki w latach 1585-1620, starosta lancko-
roński w latach 1590-1598, starosta śniatyński w latach 1596-1620, starosta 
bolesławski. 
23 Por. S. Żółkiewski, Pisma Stanisława Żółkiewskiego…, s. 171-172. 
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źrzał 24. Prosi też swoją małżonkę, aby, z uwagi na złe zdrowie 
bratowej, w przypadku śmierci tamtej, by zajęła się wychowa-
niem córek brata razem z własną i na tych samych zasadach, 
jakby była ich rodzoną córką. 

Wreszcie zwraca się testator bezpośrednio do swojego sy-
na i następcy Jana, przekazując mu ojcowskie, od serca słowa 
porady. Pisze, iż zdaje sobie sprawę, że młodemu człowiekowi 
często trudno jest dokładnie słuchać rad i napomnień star-
szych, dlatego niech zagląda do ojcowego testamentu, gdyż 
wraz z wiekiem przyjdzie mu więcej z tych słów zrozumieć. Na 
pierwszym miejscu stawia konieczność trwania przy wierze, 
wierność jej, a także służbę ojczyźnie, aż do utraty życia. Żół-
kiewski pisze do syna, iż nie zostawia mu bardzo dużych ma-
jętności, gdyż ze służby dla Rzeczypospolitej nie ma wielkich 
zysków, a nawet część majątku zebranego przez jego ojca mu-
siał sprzedać, jednak wcale tego nie żałuję, gdyż odpłata pewna 
niepochybna u Pana Boga, za to, kto dobrą intencyją, dobrym 
afektem czyni dla rzeczypospolitej25. Koniecznie prosi syna, by 
w młodych latach jak najwięcej uczył się i nie poddawał, gdy 
nawet nie będzie miał serca do nauki, gdyż na starsze lata przy-
służy mu to potrzebną wiedzą i doświadczeniem. Szczególnie 
namawia do nauki historii. Gdy już będzie starszy, koniecznie 
musi się zająć rycerską nauką, za nic nie wolno mu zacząć 
próżnować. Testator poleca, gdy tylko ojczyzna będzie w po-
trzebie, niech stanie w pierwszym rzędzie, by wspierać ją swoją 
szablą, nie chować się w kupie innych rycerzy, a przez to świe-
cić przykładem. Twierdzi bowiem, że słodko jest umierać za 

                                                            
24 Tamże, s. 172. 
25 Tamże, s. 173. 
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ojczyznę, a tym bardziej, gdy ginie się w walce dla świętej wia-
ry – choćby z Turkami, czy Tatarami26. Hetman prosi syna by 
nie polżył jego sławy i zdobytego dobrego imienia, jednocze-
śnie życząc mu, by za jego czasów Rzeczpospolita była 
w mniejszych opałach i by targało nią mniej konfliktów, niż 
w czasach ojca. Napomina Jana, iż wszyscy, nawet królowie 
potrafią pobłądzić, lecz mają nad sobą najpotężniejszego króla 
i muszą o tym pamiętać. Nie wolno pod żadnym pozorem być 
przekupnym i pazernym na profity, które wiązałyby się z peł-
nionymi dla Rzeczpospolitej funkcjami. Na koniec daje swe-
mu synowi porady ojcowskie przekazywane z pokolenia na 
pokolenie od zarania dziejów – aby nie interesował się towa-
rzystwem płochym, skorym do pijaństw, rozpustnym, marno-
trawnym, tylko szukał sobie towarzystwa ludzi szanowanych 
i statecznych. Powinien pamiętać, że zawsze dobrą radą i po-
mocą będą mu służyć przyjaciele ojca, których mu wyznaczył 
na kuratorów27. 

Kolejny, krótki akapit przeznacza na zwrócenie się do 
swej córki Katarzyny, którą również napomina, by wychowy-
wała się na cnotliwą, chrześcijańską niewiastę i naśladowała 
przykłady świętych, by później sama mogła dawać przykład 
innym28. 

Od razu potem przechodzi do części testamentu związa-
nej z pobożnymi fundacjami i darowiznami. Przypomina on 
bowiem swojej małżonce, o tym, iż zamierzał wybudować 
kościół i poczynił już w tym kierunku pewne kroki, a projekt 
kościoła ma już przygotowany budowniczy rodowy. Żółkiew-
                                                            
26 Tamże, s. 174-175. 
27 Tamże, s. 175-177. 
28 Tamże, s. 177. 
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ski zdaje sobie sprawę, iż jest to kosztowna fundacja, ale ze 
względu na swój cel bardzo ważna i prosi żonę, by w przypad-
ku jego śmierci, dokończyła budowę kościoła. Informuje też 
małżonkę, iż ostatnio kupiony majątek, dał legatem do kościo-
ła, księdzu na dzierżawę, choć jeszcze nie poczynił odpowied-
nich zapisów prawnych, więc prosi ją, by w razie czego dopa-
trzyła wszelkich formalności29. Przypomina też o szpitalu, 
który ufundował, jeszcze w czasach wyprawy inflanckiej, który 
trzeba stale finansować – przekazywać pieniądze na proste 
remonty, na tablicę fundatorską przy bramie, w zamian za co 
chorzy mieliby się modlić za żywych, a następnie za zmarłych 
Żółkiewskich. Pragnie też, by żona zajęła się w przypadku jego 
śmierci zakupem i zainstalowaniem mosiężnej płyty nagrobnej, 
według przygotowanego już wzoru, dla ojca hetmana, którego 
grób znajduje się w katedrze lwowskiej30. 

Sam Stanisław Żółkiewski pragnie pogrzebu skromnego, 
mary, by Bóg udzielił mu łaski, poprzez śmierć na polu bitwy 
dla dobra ojczyzny. Nie chce pompy, koni, kirysów, pragnie 
jedynie by zwyczajowy czarny aksamit przykrywający trumnę, 
zastąpić szkarłatem, na znak przelewania krwi za ojczyznę. 
Nagrobku też pragnie prostego, bez chlubnych słów31. 

Wreszcie przechodzi do kwestii finansowych – prosi mał-
żonkę, by postarała się o zgodę królewską na przekazanie staro-
stwa kamionackiego dla syna przez Jego Królewską Mość, tak 
jak już wydał zgodę uprzednio na przekazanie hrubieszowskie-
go. Poza tym podkreśleniem hetman Żółkiewski pisze tylko 
małżonce iż papiery dotyczące pozostałych dóbr są posegrego-
                                                            
29 Tamże. 
30 Tamże. 
31 Tamże, s. 177-178. 

Dwa testamenty Stanisława Żółkiewskiego 

159 

wane w szufladach. O wszelkich ruchomościach, to z pewno-
ścią ona wie lepiej od niego, zaś listę tego komu testator jest 
winien i kto jemu sporządził w oddzielnym dokumencie, wraz 
z odprawami dla służby. Prosi jeszcze by dawał coroczną jał-
mużnę dla Bernardynów i na szpital32. 

Testament B dzieli od testamentem A dwanaście lat i jest 
dokumentem zdecydowanie krótszym. Rozpoczyna się on 
inwokacją dewocyjną po łacinie In Nomine Domini nostri Jesu 
Christi33. Tuż po niej, przechodząc do arendy, hetman Żół-
kiewski wykazuje się erudycją, wspominając słowa Katona 
Starszego, iż żałował każdego dnia, w którym nie sporządzał 
testamentu. Praca taka bowiem przyczynia się do rozmyślania 
nad marnością człowieka i przemijaniem. Według słów testa-
tora, chrześcijanom wypada być w pogotowiu śmierci i pamięć 
o niej, która wiedzie do pobożnego życia i przygotowuje do 
żywota wiecznego34. 

Hetman wzmiankuje, iż zamierza swój testament odna-
wiać co roku, reagując na wydarzenia z życia, które zmieniają 
sens jego dotychczasowych rozporządzeń, jednocześnie pod-
kreślając, iż zdaje sobie sprawę z tego, że wchodzi już w coraz 
poważniejsze lata. Od razu po tym przechodzi do prośby, 
że w przypadku śmierci w granicach Rzeczypospolitej jego 
ciało jak najszybciej i jak najskromniej pochować w założonej 
przez niego Żółkwi, zaś gdyby mu przyszło umrzeć w wypra-
wie poza granice (w Wołoszech), prosi, aby usypano wysoki 

                                                            
32 Tamże, s. 179-180. 
33 Tamże, s. 289. 
34 Tamże. 
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kopiec nad jego grobem tam, jednak nie na jego osobistą 
chwałę, lecz by był symbolem granic Rzeczypospolitej35. 

Martwi się, iż wszystkich potrzeb fundowanego przez sie-
bie kościoła jeszcze nie zdążył zaspokoić, dlatego też składa 
prośbę do swej małżonki i do syna, by w przypadku jego 
śmierci, by dopilnowali utrzymanie proboszcza i ośmiu kapła-
nów. Wymienia dobra, a także operacje które już puścił księ-
dzu, a także które mogą się opłacić, by ów mógł pełnić służbę 
kapłańską bez kłopotów.36. 

Kolejna troska, wyrażona przez testatora, to kwestia opa-
sania Żółkwi murami miejskimi, martwi się hetman, iż ze 
względów czasowych i finansowych (postawienie kościoła, 
następnie zamku w Żókwi) nie zdąży się już zająć wykonaniem 
tej budowli mającej bronić założone przez siebie miasto. Prosi 
zatem, by wszystkie niezbędne kroki w tym celu zostały doko-
nane przez żonę i syna37. 

Prosi małżonkę, by syna, mimo iż stał się już mężczyzną, 
miała dalej w swojej opiece, by się postanowił, jakokolwiek 
z obiecania bożego przejrzano38. Żółkiewski pragnie, by jego 
małżonka, do końca swoich dni mogła żyć godnie. Powierza 
zatem synowi opiekę nad matką i wspomina rady, które dawał 
mu w latach młodzieńczych. Przypomina, iż szczera wiara 
i bojaźń boża, to najlepsza droga do osiągnięcia czegokolwiek 
w życiu. Przytacza swój przykład, iż do pozycji i majętności 
doszedł nie piętą wiercąc w piasku lecz ciężką służbą na rzecz 
ojczyzny i jej królów. Tak też Jan powinien postępować, fun-
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damentem zaś dla wiernej służby ojczyźnie musi być właśnie 
szczera i głęboka wiara. Tym kończy swój testament, powstały 
w Barze39. 

Tydzień po napisaniu testamentu B, Stanisław Żółkiew-
ski pisze krótki dodatek do niego, w którym koncentruje się na 
ponownym i dobitnym podkreśleniu dwóch punktów osta-
tecznej woli wskazanych w testamencie, to jest skutecznego 
dokończenia fundacji kościelnej, jak też opasania Żółkwi mu-
rami. Hetman zaznacza, iż coraz więcej niebezpieczeństw grozi 
ziemiom Rzeczypospolitej i jest to konieczne. Dodaje szereg 
szczegółowych opisów, z których majętności należy skorzystać, 
by opłacić fundacje kościelne. Podkreśla wreszcie, iż liczy, 
że jego ukochana małżonka Regina, dożywotnia pani na wło-
ściach, po jego śmierci będzie odpowiedzialna, za dokończenie 
powyższych fundacji, zaś jego syn Jan, który razem z nim wy-
bywa na wyprawę wojenną, gdyby przeżył ją, a testator nie, 
również jest zobowiązany wykonać dyspozycje ojca40. 

Podsumowując można stwierdzić, iż zaprezentowane dwa 
testamenty jednego z największych polskich wodzów i mężów 
stanu swojej epoki, są ciekawymi źródłami, zarówno dla histo-
rii epoki, jak i dla badań nad samą osoba Stanisława Żółkiew-
skiego. Ich układ, zwłaszcza pierwszego mieści się w kanonie 
ówczesnej sztuki pisania testamentów, jednakże proporcje 
poświęcone poszczególnym częściom dobrze oddają cechy 
testatora i są nam w stanie wiele o nim powiedzieć. Mało znaj-
dziemy rozporządzeń majątkowych, chwalenia się swoimi 
dobrami, spotkamy nawet stwierdzenie, że o ruchomych stat-
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kopiec nad jego grobem tam, jednak nie na jego osobistą 
chwałę, lecz by był symbolem granic Rzeczypospolitej35. 
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kach, to żona wie znacznie więcej od samego Stanisława. Nie 
ma wcale intytulacji, choć spisujący testament naprawdę miał-
by co wymieniać. Jest za to bardzo dużo porad dla bliskich, 
słów o religii, o patriotyzmie, o tym, że warto na ołtarzu ojczy-
zny pozostawić zarówno majątek, jak i nawet życie. Najwięcej 
zmartwień, zwłaszcza w testamencie B, który jest w swej wy-
mowie, ostatnią wolą człowieka, który przeczuwa śmierć, przy-
sparza konieczność domknięcia rozpoczętych przez hetmana 
Żółkiewskiego projektów, służących przede wszystkim innym- 
Bogu, ludziom (kościół, mury wokół założonego miasta, pie-
niądze dla klasztoru i szpitala). Napisane nierozwlekle, z eru-
dycją, testamenty Żółkiewskiego dają piękne świadectwo 
i zachęcają do dalszych badań nad jego spuścizną literacką. 
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