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Wstęp

Początek kontaktów Polski ze Stolicą Apostolską wyznacza chrzest Mieszka i. Po 

wcześniejszym pobycie w Rzymie przybył do Polski z dworu Ottona iii Wojciech, 

biskup Pragi, który na prośbę Bolesława Chrobrego udał się z misją chrystianiza-

cyjną do Prus. Męczeńska śmierć, a następnie kanonizacja hierarchy w 999 roku 

uczyniły go pierwszym świętym patronem młodego państwa, co potwierdził 

cesarz Otton iii, pielgrzymując do grobu męczennika w Gnieźnie. Tam właśnie 

utworzono metropolię z biskupstwami w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. 

Odtąd Polacy stali się częstymi gośćmi w Wiecznym Mieście, a później w Awinio-

nie, gdzie w latach 1309–1377 rezydował dwór papieski1. Polskę stale odwiedzali 

papiescy legaci oraz kolektorzy dziesięciny, świętopietrza i annat2. W 1519 roku 

przybył na ziemie polskie pierwszy nuncjusz papieski Zacharias Ferreri3. Do utra-

ty niepodległości nad Wisłą rezydowało 64 nuncjuszy, przeważnie Włochów, 

spośród których część po powrocie do Rzymu obejmowała funkcję protektorów 

Królestwa Polskiego4. 

Wyżsi rangą polscy duchowni brali udział w soborach powszechnych, między 

innymi laterańskim czwartym (Henryk Kietlicz, Wincenty Kadłubek), w Pizie 

(Piotr Wysz), Cividale (Wojciech Jastrzębiec), Bazylei (Mikołaj Lasocki, Stanisław 

Ciołek) czy Rzymie (Jan Łaski). Liczna delegacja z Polski znalazła się na soborze 

w Konstancji, podczas którego arcybiskup gnieźnieński otrzymał godność pry-

masa. O zacieśniających się kontaktach politycznych i religijnych między Polską 

a Stolicą Apostolską świadczy ogromna liczba (ponad 2500) dokumentów do-

tyczących Polski, wydanych w czasach papieża Marcina v, a także rosnąca stale 

liczba Polaków przybywających do Rzymu. 

Po porażce wypraw krzyżowych i kryzysie awiniońskim miasto nad Tybrem 

stało się prawdziwą stolicą chrześcijańskiego świata – Caput Mundi (il. 1). Rzym – 

siedziba głowy Kościoła, a także miejsce pochówku apostołów Piotra i Pawła oraz 

 Wajs , s. –.
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dziesiątków tysięcy męczenników – przyciągał rzesze chrześcijan, którzy współ-

tworzyli jego historię. Wśród nich było wielu przybyszy z ziem polskich. Do miasta 

zjeżdżali duchowni pragnący osobiście starać się o nadanie beneficjów, odwiedzić 

groby świętych męczenników czy po prostu zobaczyć papieża. Nad Tyber udawali 

się również, aby uzupełnić wykształcenie na studiach uniwersyteckich lub zakon-

nych5, wziąć udział w kapitule generalnej, a także w celu załatwienia wszelkich spraw 

wymagających zwrócenia się do kurii papieskiej, jednej z licznych kongregacji lub 

władz centralnych zgromadzenia zakonnego. Duchowni byli często preceptorami 

młodzieży podróżującej w celach edukacyjnych. Przedstawiciele polskiego Kościoła 

przybywali do Wiecznego Miasta również w związku ze staraniami o beatyfikację lub 

kanionizację rodaków, a także jako legaci królewscy. Wśród tych ostatnich można 

przywołać Erazma Ciołka, który w 1500 roku złożył papieżowi Aleksandrowi vi 

obediencję w imieniu Aleksandra Jagiellończyka jako wielkiego księcia litewskiego, 

a w 1500 roku pokłonił się papieżowi Juliuszowi ii (1505), reprezentując tego samego 

Jagiellona, ale już jako króla polskiego6. Po raz trzeci hierarcha udał się nad Tyber 

w 1518 roku z poselstwem do papieża Leona x7. Do Rzymu przybywali też biskupi 

z obowiązkową wizytą ad limina8. 

1 A. Tempesta, Bazylika św. Piotra 

w Rzymie, 1593
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 W rzymskiej Sapienzy łatwiej aniżeli w Krakowie, Padwie czy Bolonii można było uzyskać 

doktorat. Praktyki te potępiał Jan Ostroróg pisząc: „wielu z majętnych, gdy udadzą się do Włoch 

i trzy lub cztery tygodnie u dworu rzymskiego, jak go nazywają, pobawią, umieją wyjednać 

dla siebie pewne tytuły i oznaki doktorskie. Powraca stamtąd zawołanym doktorem ten, który 

niedawno przedtem głupiuteńkim osłem” (cyt. za Smołucha b, s. ).

 Smołucha b, s. –.

 Ibidem, s. . Erazm Ciołek zmarł w Rzymie w  r. 

 O Polakach w Rzymie i ich europejskich podróżach zob. Loret a, s. ; Barycz ; Barycz 

, s. –; Müller , s. –; Müller , s. –; Müller , s. –; Biliński 

; Smołucha a, s. –; Smołucha b, s. –; Rok a, s. –; Chachaj 

, s. –; Chachaj , passim; Diariusz podróży , passim; Manikowska , s. –

–; Rok , s. –; Rok , s. –; Rok a, s. –; Rok b, s. –; Rok 

c, s. –; Wiesiołowski , passim; Langhaus , passim; Mikocka-Rachubowa , 

s. –. 





Nie mniej liczni byli świeccy, wśród nich oficjalni przedstawiciele króla – w tym 

jego posłowie i agenci artystyczni – synowie magnatów odbywający podróże edu-

kacyjne i tak zwane tury kawalerskie, młodzież kształcąca się w kolegiach i w uni-

wersytecie, kupcy, bankierzy, rzemieślnicy i artyści oraz ludzie z różnych warstw 

społecznych odwiedzający groby świętych, aby uzyskać odpust9. Królewski poseł 

Jan Ociecki, który przybył nad Tyber w 1541 roku z misją dyplomatyczną powierzo-

ną mu przez Zygmunta i, wykorzystał swój pobyt, by zwiedzić Rzym. Opis zawarty 

w jego dzienniku z podroży jest do dzisiaj jedną z najciekawszych charakterystyk 

Wiecznego Miasta10. 

Pałace, ogrody, prywatne kolekcje i imponujące otwarte przestrzenie przyciągały 

rzesze podobnych Ocieckiemu amatorów. Podróżnicy mogli kontemplować anty-

czne kolumny, obeliski i inne monumenty pamiętające starożytny Rzym, wkom-

ponowane w nową przestrzeń urbanistyczną11. Autorzy przewodników polecali 

miejsca, które należało koniecznie odwiedzić: katakumby, kościoły z tytułami 

kardynalskimi, dziewięć bazylik pielgrzymkowych, świątynie, w których znajdo-

wały się relikwie poszczególnych świętych czy najciekawsze dzielnice. Przybysze 

bywali również zainteresowani życiem codziennym, obyczajami, a nawet zepsuciem 

i skorumpowaniem członków papieskiej kurii12. Andrzej Jeziornicki, architekt or-

dynata Karola Radziwiłła, wysłany na naukę między innymi do Rzymu, tak opisał 

mieszkańców tego miasta: 

Włosi są bardzo wielcy grubianie w tej mierze [pokazywania rzeczy god-

nych do widzenia], dlaczego daleko bardziej przenoszę w polityce Francuzów, 

którzy mają to sobie za honor i sami pragną tego i starają się zawsze [aby] 

etrangerowie wszyscy widzieli u nich to wszystko, cokolwiek mają godnego 

do widzenia, tu zaś nie chcą najmniejszej rzeczy pokazać, nie zapłaciwszy 

im pierwej13. 

Dla pielgrzymów zdążających ad loca sancta szczególną okazją były lata 

jubileuszowe – czas łaski i przebaczenia za grzechy dla osób nawiedzających 

bazyliki rzymskie i groby świętych męczenników. Zwyczaj zainicjował papież 

Bonifacy viii, który w 1300 roku ogłosił pierwszy Jubileusz14. Obchody miały 

być powtarzane co sto lat, następnie skrócono ten okres do 33 lat, a w czasach 

papieża Pawła ii (1464–1471) do 25. Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego 

było odbycie spowiedzi oraz ośmiokrotne (dla pielgrzymów zza Alp), piętna-

stokrotne (dla pielgrzymów spoza Rzymu) lub trzydziestokrotne (dla wiernych 

z Wiecznego Miasta) nawiedzenie bazylik św. Piotra i św. Pawła za Murami. 

U progu ery nowożytnej wykształcił się zwyczaj nawiedzania siedmiu, a następnie 

dziewięciu bazylik15. Wśród pielgrzymów pragnących uzyskać odpust zupełny 

 Bersohn , passim; Barycz , s. –; Manikowska , s. –.

 Barycz , s. –.

 O fascynacji rzymskimi ruinami zob. Guze , s. –.

 Fosi , s. –.

 Kowalczyk , s. .

 Paravicini Bagliani , s. –; Smołucha, Sroka , s. –; Wojtyska , s. –; 

Pawłowska , passim; Kwapis , –.

 Warunki uzyskania odpustów przez pielgrzymów szczegółowo regulowały bulle papieskie, 

stąd różnice zarówno w kwestii liczby odwiedzanych bazylik, jak i liczby koniecznych nawie-

dzeń każdej z nich dla pielgrzymów z Rzymu, Italii oraz krajów zaalpejskich; Wojtyska , 

passim. 





w latach jubileuszowych (z czasem nazwanych świętymi) byli również Polacy16. 

O pierwszym jubileuszu pisał już Jan Długosz. Według niektórych historyków 

wziął w nim udział sam Władysław Łokietek, który miał przybyć do Rzymu, 

by złożyć przed papieżem skargę na Wacława ii i dochodzić przed trybuna-

łem papieskim swych praw do korony polskiej17. Liczba Polaków odwiedzają-

cych Rzym już w średniowieczu musiała być znaczna, skoro Kazimierz Wielki 

w Roku Jubileuszowym 1350 zwrócił się do papieża Innocentego vi z prośbą 

o mianowanie spowiednika znającego język polski, gdyż wielu pielgrzymów za-

przestało wyjazdów z obawy, że nie będą mieli możliwości odbycia spowiedzi, 

a tym samym dopełnienia warunku uzyskania odpustu18. Wielu Polaków brało 

udział w Jubileuszu w 1450 roku, w którym – według Enei Silvia Picollominiego – 

codziennie przez rzymskie kościoły przewijało się około 40 tys. pielgrzymów. 

Wśród pątników odnotowanych wówczas w źródłach znaleźli się uczeni związani 

z Uniwersytetem Krakowskim – prawnik Jan Elgot oraz Jan Kanty, późniejszy 

święty i patron tej uczelni, a także Jan Długosz, kanonik krakowski, kanclerz 

biskupa Zbigniewa Oleśnickiego19. Graficznym zobrazowaniem Roku Świętego 

1575 stała się dedykowana Stanisławowi Hozjuszowi rycina wydana przez Toma-

sza Tretera w oficynie Giovanniego Battisty Cavaglieriego zatytułowana Roma 

Sancta. Jest to przedstawienie personifikacji Rzymu w otoczeniu symbolicznych 

scen pobożności, aktów miłości i miłosierdzia oraz cnót wiązanych z Wiecznym 

Miastem, między innymi pokuty (biczowanie), modlitwy, głoszenia i słuchania 

kazań, udzielania jałmużny – Roma została ukazana jako patronka ubogich – na-

wiedzania chorych, więźniów i skazańców, przyjmowania pielgrzymów, naucza-

nia pokory i pobożności. W czterech narożach grafiki znalazły się wyobrażenia 

bazylik patriarchalnych Rzymu, stanowiących najważniejszy cel pielgrzymów20. 

W tym roku po raz pierwszy zorganizowano zbiorową procesję do tych czte-

rech świątyń, odbywającą się według z góry ustalonego porządku. Brały w niej 

udział bractwa funkcjonujące przy bazylikach – przyciągające największą uwagę 

ze względu na strój i praktyki pobożne swoich przedstawicieli, którzy nieśli duże 

krzyże i chorągwie oraz ostentacyjnie się biczowali – a także bractwa innych 

kościołów w typowych dla nich ubiorach, duchowieństwo, w tym zakonne i ka-

nonicy, mieszkańcy Rzymu wszelkich stanów i profesji, od miejskiej biedoty po 

elity, a nawet sieroty i kalecy z Ospedale San Spirito21. Pielgrzymka stanowiła 

swoistą odpowiedź na postulaty kardynała Karola Boromeusza, który pisał, że 

nie wystarczy udać się do Rzymu, by odwiedzić kościoły i relikwie świętych. 

Według niego prawdziwy pielgrzym powinien radować się szczerą i doskonałą 

pokutą oraz podążać tą drogą w łasce Boga i takim umartwieniu ciała i zmy-

słów, które może służyć zadośćuczynieniu za grzechy. Boromeusz namawiał do 

zachowania umiaru w jedzeniu i zabraniał głośnego zachowania, pijaństwa oraz 

rozpusty. Dodatkowe wrażenia wizualne i duchowe miała zapewniać uczest-

nikom i obserwatorom wspomnianej zbiorowej procesji odpowiednia oprawa 

 Smołucha a, s. –.

 Wojtyska , s. .

 Ibidem, s. .

 Ibidem, s. .

 Drobiazgowa analiza ryciny i jej roli w: Chrzanowski , s. –, il. ; Wojtyska , s. ; 

Jurkowlaniec , s. –.

 Wisch /, s. –. 





pochodu. W przekazach źródłowych odnotowano między innymi alegoryczno-

-symboliczne platformy z personifikacjami Kościoła pokutującego, wojującego 

i triumfującego, które szczególnie przyciągały uwagę obserwatorów i kroni-

karzy22. Podobne zorganizowane procesje mogły trwać nawet trzy dni. Brało 

w nich udział od 2 do 12 tys. pielgrzymów. Procesjom przewodniczyło bractwo 

Santissima Trinità dei Pellegrini, które założył Filip Nereusz (1515–1595). Właś-

nie jemu Rzym zawdzięczał rozkwit praktyki uroczystych i wielotysięcznych 

pielgrzymek do siedmiu bazylik, ale również odnowienie tradycji dramatu re-

ligijnego odgrywanego podczas procesji. Bazyliki i pielgrzymujących do nich 

pątników ukazują liczne druki z epoki. Spośród nich najbardziej znany jest 

zbiór grafik przeznaczonych dla podróżnych, zatytułowany Speculum Romanae 

Magnificentiae. Pojedynczo sprzedawano pochodzącą z niego kartę Le sette chie-

se di Roma, wydaną przez Antonia Lafreriego w 1575 roku (il. 2)23. Nie mniej 

słynny był druk opublikowany w tym samym czasie przez Giovanniego Batti-

stę Cavalieriego pod tytułem Apertura della porta santa (il. 3). Tego rodzaju 

dzieła graficzne miały służyć nie tylko ułatwieniu pielgrzymom odnalezienie 

drogi do kolejnych bazylik, ale również zaakcentowaniu kluczowej roli Kościoła 

rzymskiego w procesie zbawienia oraz utrwaleniu w pamięci pątników udziału 

w świętym jubileuszu. 

Podroż do Rzymu była dla pielgrzymów z różnych części Europy przed-

sięwzięciem niezwykle trudnym. Wędrówka z Polski trwała od około 30 do 

50 dni i odbywała się najczęściej trasą przez Zator, Trenczyn, Wiedeń, Villach, 

Wenecję, a stamtąd lądem przez Padwę, w której Polacy zasłużyli się licznymi 

 Ibidem, s. .

 Ibidem, s. –.
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2 S. du Pérac, Siedem kościołów 

pielgrzymkowych Rzymu, 1575, 

oficyna Antonia Lafreriego





darami pozostawionymi w bazylice św. Antoniego24, Ferrarę, Florencję i Sienę. 

Popularny był również szlak przez Rawennę i Loreto, także chętnie odwiedzane 

przez wędrowców z ziem polskich25. Obok samego trudu wielodniowej podróży 

pielgrzymi byli narażeni na wiele niebezpieczeństw, od wypadków w wysokich 

górach, poprzez choroby i napaści, po zmylenie drogi. Zdarzało się, że trafiali 

do więzień, gdzie poddawani byli torturom, nierzadko prowadzącym do śmier-

ci. Tego rodzaju traktowania mieli doświadczać pod koniec xv wieku polscy 

pątnicy na terenie dzisiejszej Austrii, na co żaliła się papieżowi Bonifacemu ix 

królowa Jadwiga26. 

Pielgrzymi, także ci z Polski, przybywając do Rzymu, mogli liczyć na zakwa-

terowanie w gospodach (ksenodochiach), klasztorach i hospicjach. Pierwsze go-

spody powstały już w okresie starożytności chrześcijańskiej – za przykład mogą 

 Lenart , s. –.

 Warachim , passim.

 Smołucha a, s. –.

3 G.B. de’ Cavalièri, Ceremonia 

otwarcia świętych drzwi na Jubile-

usz 1575
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posłużyć utworzone w latach dziewięćdziesiątych iv wieku ksenodochium Pam-

machiusza w Ostii oraz gospody zakładane we wczesnym średniowieczu w po-

bliżu najważniejszych świątyń i grobów męczenników, w tym przy bazylikach 

św. Piotra, św. Pawła i św. Wawrzyńca27. W odrębnych dla kobiet i mężczyzn 

pomieszczeniach kwaterowano zmęczonych długą podróżą wędrowców, otacza-

jąc ich opieką materialną i duchową. Podróżni mogli również liczyć na gościnę 

w klasztorach, zwłaszcza benedyktynów, dominikanów i franciszkanów, oraz 

w diakoniach – instytucjach charytatywnych udzielających wsparcia ludziom 

biednym i schorowanym oraz pielgrzymom. Te ostatnie lokowane były w pobliżu 

Bazyliki św. Piotra, a także między innymi przy kościołach San Eustachio i Santa 

Maria in Aquiro. Diakonie organizowano również przy drogach pielgrzymich 

wewnątrz murów miejskich. We wczesnym średniowieczu zaczęły kształtować 

się przytuliska narodowe – scholae peregrinorum, przeznaczone dla pątników 

z konkretnej wspólnoty. Określenie, w jaki sposób ta wspólnota była rozumiana 

i czym były przytuliska, a następnie wywodzące się z nich hospicja narodowe, ma 

fundamentalne znaczenie dla kwestii poruszanych na kartach niniejszej książki, 

dlatego wypada ten problem omówić nieco szerzej. 

* * *

Przede wszystkim należałoby wyjaśnić znaczenie terminu natio. Określenie to 

używane było – co jasno wynika ze średniowiecznych i nowożytnych źródeł – 

zarówno w odniesieniu do ludzi zamieszkujących terytorium jednego państwa 

(bądź wywodzących się z tego obszaru), jak i mieszkańców tych samych pro-

wincji czy miast, a nawet członków wspólnot o charakterze religijnym (bractw), 

rzemieślniczym lub kupieckim. Już na wstępie należy zgodzić się z tezą Tobiasa 

Danielsa, dla którego idea natio oraz koncepcja kościoła narodowego są płynne 

i wymykają się definicjom jasnym i ostatecznym28. W sposobie funkcjonowania 

idei natio w Rzymie w okresie późnego średniowiecza i w czasach nowożytnych, 

jak w soczewce odbijała się bowiem polityczna sytuacja zdefragmentowanej 

Europy – obszaru, na którym istniała wielka liczba królestw, księstw oraz in-

nych jednostek terytorialnych i administracyjnych. Można w tym miejscu użyć 

określenia Emanuela Rostworowskiego piszącego o Europie jako o „strukturze 

ziarnistej”, w której państwa stanowiły konglomeraty poszczególnych prowincji 

o różnym statusie prawnym, a ich monarchowie posiadali inny w każdym przy-

padku zakres prerogatyw. Te polityczne twory wybitny brytyjski historyk John 

H. Eliot nazywa „państwami składanymi” lub „monarchiami składanymi”29. 

Wszystkie wspólnoty należące do owych struktur określano najczęściej łaciń-

skim terminem natio, którego polskimi odpowiednikami są słowa „naród” lub 

„nacja” i w niniejszej pracy w takim znaczeniu, często zamiennie, będą one 

używane30. 

 Pawłowska , s. –; Kwapis , s. –.

 Daniels , s. .

 Opinie badaczy na ten ten temat omówił Mariusz Markiewicz (Markiewicz , s. –).

 Najważniejsze stanowiska badawcze, będące wynikiem analizy pojęcia narodu z perspektywy 

nauk humanistycznych, socjologii i antropologii omówił błyskotliwie Paweł Ścigaj (Ścigaj 

, passim). Autor ten przywołał m.in. słowa Władysława Markiewicza, który stwierdził, 

że „u podstaw […] elastyczności pojęcia «naród» leży niezwykłe bogactwo i ogromna 





Benedykt Zientara jako przykłady wieloznacznego rozumienia pojęcia natio 

przywołuje podziały studentów w uniwersytetatch i duchownych podczas so-

borów powszechnych31. Tych pierwszych dzielono na nacje zależnie od miejsca 

pochodzenia, a nie języka czy poczucia narodowego (wspólnotowego). Na uni-

wersytecie paryskim istniały nacje: francuska (obejmująca studentów z Île-de-

-France), normandzka i pikardyjska (studenci z terenu Francji) oraz angielska 

(obcokrajowcy), która z czasem zmieniła nazwę na niemiecką (do niej nale-

żeli np. studenci z Polski). Na soborze powszechnym w Vienne w 1312 roku 

głosowano według podziału na nacje: francuską, włoską, hiszpańską, duńską, 

angielską, szkocką, irlandzką i niemiecką, obejmującą Europę Środkową. Na 

soborze w Konstancji (1414–1418) upowszechniło się znaczenie terminu natio 

odpowiadające narodowi rozumianemu czasem według kryterium państwowe-

go, czasem zaś językowego32. Hiszpanie zostali uznani za odrębną nację (obok 

tradycyjnego podziału na nację włoską, niemiecką, francuską i angielską), 

a podobnego wyróżnienia domagali się Węgrzy (mimo że ich król był władcą 

Niemiec) oraz Portugalczycy. Zmiany zaszły w składzie nacji francuskiej, gdyż 

włączono do niej delegatów Sabaudii, Lotaryngii i Prowansji – ziem należą-

cych do Cesarstwa. Jako uzasadnienie tej secesji posłużył fakt używania przez 

nich języka francuskiego. Terminem natio posługiwano się nawet w przypadku 

mieszkańców poszczególnych miast, o czym świadczą słowa francuskiego kro-

nikarza Jeana Froissarta używającego sformułowań typu: „nation de Londres” 

i „nation d’Audenarde”33. W końcu za sprawą Kościoła, a Stolicy Apostolskiej 

w szczególności, w okresie późnego średniowiecza upowszechniło się użecie 

słowa natio na określenie wspólnot szerszych od gentes. Dzięki temu już w póź-

nym średniowieczu rozwinęła się swoista hierarchiczność samoidentyfikacji 

narodu, czego najlepszym wyrazem było stwierdzenie wyrażone w pismach 

Stanisława Orzechowskiego, który mieszkających w Rzeczypospolitej Rusinów 

określał za pomocą sformułowania: „gente Ruthenus, natione Polonus”34 lub 

wpis w Liber confraternitatis kościoła Santna Maria dell’Anima w Rzymie: „na-

tione Brabantinus, patria Bruxellensis”35. O niezwykłej złożoności problemu 

tożsamości narodowej świadczą badania polskich uczonych poruszających tę 

kwestię w odniesieniu do Polaków w średniowieczu i czasach nowożytnych. 

Stanowiska badawcze w tej materii podsumował zwięźle Sławomir Gawlas36. 

Jakkolwiek byśmy definiowali pojęcie nacji, istotny dla niniejszej książki jest fakt 

tworzenia się w Rzymie instytucji skupiających przedstawicieli poszczególnych 

wspólnot, wśród których znaleźli się również Polacy. 

różnorodność form przejawiania się w czasie i przestrzeni przedmiotu, którego to pojęcie 

dotyczy” (cyt. za Ścigaj , s. –). Równie słusznie zauważył Mariusz Markiewicz, 

że „pojęcie narodu nie jest jednoznaczne w odniesieniu do końca  wieku. Nie można 

automatycznie przenieść w tamte czasy znaczenia ukształtowanego w wyniku rewolucji 

francuskiej, które stało się kanonem obowiązującym w  i  wieku” (Markiewicz , 

s. ).

 Zientara , s. –. 

 Ibidem, s. . 

 Ibidem. Podobne rozważania w odniesieniu do wczesnego średniowiecza w: Comunità forestiere 

, s. –. 

 Cyt. za Kłoskowska , s. .

 Cyt. za Ickx , s. .

 Gawlas , s. –; Gawlas , s. –.





* * *

Najstarszym przytuliskiem przeznaczonym dla przedstawicieli jednej nacji była 

Schola Saxonum ufundowana w 726 roku przez króla brytyjskich Sasów Inę w po-

bliżu kościoła San Spirito in Sassia. Schola Francorum i kościół San Salvatore in 

Terrione powstały z inicjatywy króla Franków Pepina (ok. 727–730), a Schola Lon-

gobardorum z kościołem San Giustino została założona przez Ansę, żonę Dezyde-

riusza, ostatniego króla longobardzkiego37. Na przełomie xii i xiii wieku scholae 

stopniowo podupadały. Funkcję miejsc goszczących pielgrzymów przejęły wielkie 

szpitale miejskie: Sant’Angelo na Lateranie (szpital św. Jana) oraz San Giacomo in 

Augusta w pobliżu Porta Flaminia, oba ufundowane w xiv wieku przez rodzinę 

Colonnów, a także powstały z inicjatywy papieża Innocentego iii (1198–1216) szpi-

tal przy kościele San Spirito in Sassia, gruntownie przebudowany za pontyfikatu 

Sykstusa iv (1471–1484)38. Do tej ostatniej instytucji często trafiali pielgrzymi z ziem 

polskich39.

W xiv wieku miejsce scholae peregrinorum zajęły hospicja – w ówczesnym 

rozumieniu tego słowa domy gościnne składające się z jednego lub kilku budyn-

ków, w których przyjmowano na nocleg pielgrzymów, zazwyczaj należących do tej 

samej nacji. W najbliższym otoczeniu hospicjum budowano kaplicę bądź kościół 

pod wezwaniem patrona kraju, regionu lub miasta, z którego pochodzili pątnicy. 

Kaplice i ołtarze tych świątyń były poświęcone narodowym świętym. Licznie poja-

wiające się na mapie Rzymu hospicja i należące do nich kościoły stały się miejscem 

kształtowania i reprezentacji tożsamości poszczególnych wspólnot narodowych 

oraz demonstrowania siły i splendoru władzy państwowej – królewskiej lub ce-

sarskiej. Często bywały miejscem zakulisowych rozgrywek politycznych, a rywa-

lizacja między nacjami, do których należały, stawała się impulsem do rozbudowy 

budynków, przebudowywania kościołów oraz ambitnych fundacji artystycznych40. 

Giorgio Vasari napisał, że kościół florentczyków San Giovanni dei Fiorentini po-

wstał „a concorrenzia de’ Tedeschi e degli Spagnuoli e de’ Francezi”, a znakomitości 

nacji florenckiej miały odpowiadać „magnificenza, grandezza, spesa, ornamenti 

e disegno”41 jej świątyni. Jasno wyrażono powody budowy nowego kościoła nie-

mieckiego Santa Maria dell’Anima w 1499 roku: 

Hospicjum naszego narodu w Rzymie jest bardzo stare, inne narody które przy-

były po nas wybudowały dla pielgrzymów z ich narodów szpitale, zbudowały 

przy nich nowe i przyzwoite kościoły, ozdobione nowocześnie i naj uczciwiej 

(onestissimi), dla których boimy się być nierówni i zacofani42. 
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magnificenza, grandezza, spesa, ornamenti e disegno, quelle di tutte l’altre nazioni avanzasse” 

(cyt. za Mersmann , s. ).

 Cyt. za Daniels , s. .





O ile budynki hospicjów wznoszono zazwyczaj w zgodzie z założeniami 

stylowymi typowymi dla budownictwa miejskiego danej epoki, o tyle forma 

świątyni, jej wystrój, a przede wszystkim program ikonograficzny nierzadko 

stawały się swoistym artystycznym i wizualnym manifestem „narodowości”, 

a równocześnie powszechnie używanym narzędziem reprezentacji zbiorowej 

tożsamości. W tym duchu interpretowano dotychczas formę halowego, „go-

tyckiego” kościoła niemieckiego, który został zbudowany z inicjatywy wy-

soko postawionych członków kurii jako „opus laudabile Alemannico more 

compositum”43. W historiografii obecne jest przeświadczenie, że jego goty-

ckie formy miały celowo nawiązywać do architektury na północ od Alp, choć 

w najnowszych badaniach zarzucono taką symboliczną interpretację rozwiązań 

zastosowanych w tej budowli44. Podobnie postrzegano formę architektoniczną 

kościoła Lombardczyków, ukształtowaną w „stylu mediolańskim” przez pocho-

dzących z Mediolanu i tam pracujących architektów Onoria i Martina Longhich, 

których twórczość pozostawała pod silnym wpływem dzieł barnabity Lorenza 

Binaga oraz Francesca Marii Richiniego45. Jednym ze źródeł inspiracji była 

mediolańska katedra, w której złożono ciało św. Karola Boromeusza46. Z punktu 

widzenia reprezentacji istotne znaczenie miało usytuowanie świątyni narodowej 

w układzie urbanistycznym miasta. Hiszpański kościół San Giacomo, z fasadą 

pierwotnie skierowaną na wschód, rozbudowano o dodatkowe przęsła i re-

orientowano, budując ślepą zachodnią fasadę od strony piazza Navona, a zatem 

miejskiego placu, który od czasów Sykstusa iv był sercem Rzymu, miejscem 

handlu i przestrzenią reprezentacji wielu narodów. Nieprzypadkowo też niemie-

cki kościół Santa Maria dell’Anima, oddzielony od piazza Navona budynkami, 

zyskał wyróżniającą się w panoramie miasta, wyniosłą wieżę pokrytą barwnymi 

płytkami i zwieńczoną orłem cesarskim, dobrze widoczną zarówno z piazza 

Navona, jak i wielu innych punktów47. 

Najstarszym hospicjum w Rzymie było to przeznaczone dla pielgrzymów 

i rezydentów ze Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego oraz 

Holandii, Szwecji i Flandrii, powstałe w połowie xiv wieku. Ulokowano je 

w trzech kamienicach zakupionych przez holenderskiego kupca z Dordrechtu 

Johanna i jego żonę Catherinę Petr w pobliżu piazza San Agnese48. W 1406 roku 

bractwo skupiające przybywające do Rzymu osoby nacji niemieckiej uzyska-

ło przywilej papieskiej protekcji. W miejscu niewielkiej kaplicy Santa Maria 

dell’Anima wzniesiono w latach trzydziestych xv wieku gotycką, trójnawową 

bazylikę, przebudowaną w drugiej dekadzie następnego stulecia. Rektoralny cha-

rakter świątyni funkcjonującej na prawach samodzielnej parafii gwarantował 

pewną autonomię podatkową i możliwość dokonywania pochówków na terenie 

 Thimann , s. . O fabryce kościoła niemieckiego zob. Samperi , s. –; Hanke 

, s. .

 Schmidlin , passim; Baumüller , passim. Najnowsze badania Hansa Coolsa nad koś-

ciołem niemieckim (wystąpienie podczas konferencji naukowej Santa Maria dell’Anima. Per la 
storia di un fondazione „tedesca” a Roma, – maj ) w zupełnie innym świetle ukazują 

problem „halowości” i „gotyckości” tej świątyni oraz kwestię interpretacji formy jej fasady. 

O fasadzie kościoła zob. Samperi , s. –; por. także Hanke , s. –.
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 Bartolozzi , s. –.
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przykościelnego cmentarza i w kryptach pod kościołem, a przywilej podatkowy 

(Reichsunmittelbarkeit) cesarza Maksymiliana i, potwierdzony na sejmie w Augs-

burgu w 1518 roku, samodzielność finansową hospicjum oraz częściową nieza-

leżność jego administratorów od sądownictwa papieskiego49. Brakuje dowodów 

świadczących o bezpośrednim wsparciu finansowym udzielanym kościołowi 

przez samego cesarza czy w ogóle większym zainteresowaniu władcy świątynią, 

choć stopniowo stawała się ona sceną reprezentacji dynastycznej Habsburgów, 

o czym dobitnie przypominał herb cesarski na fasadzie50. W kościele niemieckim 

Santa Maria dell’Anima tradycyjnie goszczono mieszkańców Flandrii, choć, jak 

ustalił niedawno Johan Ickx, już od 1213 roku mieli oni swój własny kościół – San 

Giuliano dei Fiamminghi51. 

Średniowieczną metryką szczycą się hospicja Korony Hiszpańskiej. Pierw-

sze powstało w połowie xv wieku z inicjatywy biskupa Ciudad Rodriga Alfonsa 

Paradinasa przy kościele San Giacomo e Ildefonso degli Spagnoli przy piazza 

Navona, ale zostało gruntownie przebudowane decyzją katalońskiego papieża 

Aleksandra vi (Rodriga Borgii) na początku xvi stulecia52. Wokół San Giaco-

mo skupiali się głównie Kastylijczycy, Galijczycy i Leończycy. Druga hiszpańska 

świątynia, Santa Maria di Monserrat, od końca xiv wieku gromadziła Aragoń-

czyków i Katalończyków (wcześniej w jej miejscu istniał już kościół San Niccolò 

dei Catalani). Budowę obecnej według projektu Antonia da Sangalla młodszego 

rozpoczęto w 1518 roku, ale jej konsekrację przeprowadzono dopiero w 1594 roku53. 

Kanoniczne połączenie obu obiektów nastąpiło w 1807 roku wraz z przeniesie-

niem do kościoła Santa Maria di Monserrat wyposażenia z San Giacomo. Ponadto 

hiszpańscy franciszkanie zlecili budowę kościoła San Pietro in Montorio, które-

go budowę w 1500 roku sfinansowali Ferdynand i Izabela Hiszpańska, a później 

wspierali Karol v, Filip iii i Filip iv54. Co więcej, przy rzymskim kościele San 

Giacomo od 1579 roku prężnie działało arcybractwo Santísima Resurrección de 

la Nación Española de Roma, powstałe z inicjatywy ambasadora Hiszpanii i póź-

niejszego wicekróla Neapolu Juana de Zúñigi. Bractwo miało gromadzić wiernych 

różnych stanów, mężczyzn i kobiety pochodzących z ziem znajdujących się pod 

władaniem królów Hiszpanii, a zatem, obok Kastylii, Aragonii, Portugalii, wysp 

Majorki, Minorki i Sardynii, także skolonizowanych terytoriów Indii55. W Rzy-

mie manifestowano rodzącą się ideę Iberii zjednoczonej pod klasyczną nazwą 

Hiszpania. Portugalczycy, których państwo w latach 1580–1640 z uwagi na unię 

personalną znajdowało się we władaniu królów hiszpańskich, posiadali własną 

świątynię. Jej początki sięgają pierwszych lat xiv wieku, ale trwałe miejsce na 

mapie Rzymu kościół nacji portugalskiej zawdzięczał biskupowi Porto Antãowi 

Martinsowi de Chavesovi (zm. 1447). To on zakupił dom w pobliżu Campo dei 

Fiori i rozpoczął budowę kaplicy pod wezwaniem Matki Boskiej i św. Wincentego 
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 Collin , s. –; Serra , s. –; Ickx , s. –.

 Alonso , s. –; Sabatini , s. –; Piñeiro , passim; Boutry, Julia , s. –; 

Kubersky-Piredda , s. –; Anselmi .

 Canalda i Llobet , s. –. Obecny wygląd kościoła jest wynikiem neoklasycystycznej 
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Męczennika, patrona Lizbony (zm. 307). Powstały w jej miejscu kościół otrzymał 

wezwanie portugalskiego świętego – Antoniego Padewskiego, a papież Paweł ii 

zatwierdził fundację osobną bullą Supreme dispositionis (1467)56.

Francuzi, stanowiący jedną z najliczniejszych grup narodowych w Rzymie, gro-

madzili się najpierw przy zakonnym kościele braci mniejszych Santissima Trinità 

dei Monti zbudowanym z fundacji Ludwika xii na gruncie podarowanym przez 

Karola viii. Drugi kościół Francuzów nosił wezwanie San Luigi. W 1478 roku za-

łożono przy świątyni, noszącej wówczas wezwanie Sancti Alvisii, świeckie bractwo 

Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Zgodnie z protokołem posiedzenia członków 

konfraterni z 1484 roku należeć do niej mogły osoby identyfikowane nie tylko po-

przez miejsce urodzenia („natio Gallicana”), ale również używany język („idioma 

Gallicum”). Budowę nowego kościoła Francuzów zainicjował w 1518 roku kardynał 

protektor kraju Giulio Medici (późniejszy papież Klemens vii)57. Konsekracja 

świątyni odbyła się w 1589 roku. Niedługo potem kościół trwale związano z dwo-

rem panującym, czego przejawem był pochówek w murach świątyni francuskiego 

ambasadora Henriego Cleutina (1510–1566), zapewne z inicjatywy królowej Francji 

Katarzyny Medycejskiej. W nieodległym Palazzo Madama (pałacu Medyceuszy) 

ulokowano siedzibę francuskiego ambasadora, stwarzając bliską relację między 

obiema instytucjami. Królewski patronat reprezentowały znajdujący się na fasa-

dzie dynastyczny herb oraz umieszczone na niej motta i godła nawiązujące do 

Katarzyny Medycejskiej, a szczególnie Franciszka i (płaskorzeźbione na cokołach 

pilastrów salamandry). 

Mimo że Francuzi – jako naród w szerokim tego słowa znaczeniu – posiadali 

swoją świątynię, nie przeszkadzało to przedstawicielom mniejszych terytoriów 

wchodzących w skład Królestwa Francji w manifestowaniu swojej odrębności 

w murach osobnych „nacjonalnych” kościołów i w ramach samodzielnie orga-

nizowanych bractw. Burgundczycy mieli swój kościół San Claudio dei Borgono-

ni, Lotaryńczycy San Nicola dei Lorenesi, a Bretończycy Sant’Ivo dei Bretoni58. 

Stowarzyszeniem religijnym jednoczącym różne wspólnoty było istniejące od 

1473 roku bractwo Santa Maria della Purificatione zwane powszechnie bractwem 

Czterech Nacji (francuskiej, lotaryńskiej, burgundzkiej i bretońskiej), osadzone 

przy nieistniejącym już kościele Santa Maria della Purificazione przy via dei Ban-

chi Vecchi59. Pod koniec xvi wieku nastąpił stopniowy proces łączenia bractw 

i konsolidowania się ich członków wokół tych samych celów religijnych, poli-

tycznych, a przede wszystkim dynastycznych, pod wspólną egidą rozwijanego 

w Rzymie kultu św. Ludwika.

Święta Brygida, która do Rzymu przybyła w 1350 roku, zorganizowała przy 

Campo dei Fiori hospicjum dla Szwedów60. W 1673 roku członkowie kongregacji 

filipinów ufundowali l’Ospizio dei Convertendi, dla wszystkich tych, którzy chcieli 

przejść na wiarę katolicką; hospicjum stało się przyczółkiem dla Szwedów (73% od-

notowanych w źródłach pielgrzymów szukających schronienia w tej instytucji po-

chodziło ze Szwecji, gdzie wyznawanie katolicyzmu było zabronione).

 Pereira Rosa , s. –; Sabatini , s. –.

 Uginet , s. –; Roberto ; Sabatini , s. –; Kwapis , s. –; Kubersky-

-Piredda , s. –.

 Sanfilippo , s. .

 Collin , s. –; Serra , s. –; Rehberg , s. .

 Sanfilippo , s. .





Katolicy z obszaru dawnej rzymskiej prowincji Iliria (część dzisiejszej Chor-

wacji), mówiący w języku południowosłowiańskim, co najmniej od połowy 

xiv wieku skupieni byli wokół bractwa o nazwie Venerabilis Societas Confallonum 

Burghi Sancti Petri. Papież Sykstus v (Felice Peretti, 1595–1590), wcześniej kardy-

nał protektor wspomnianego bractwa, obdarował je budynkiem przeznaczonym 

na hospicjum i kościołem San Girolamo dei Schiavoni lub dei Illirici (obecnie 

dei Croati) przy via Ripetta, gdzie tradycyjnie zamieszkiwali przybysze z tych 

terenów. W ten sposób wierni z obszaru rozdartego między Cesarstwem Habs-

burgów, Republiką Raguzy, Republiką Wenecji i Imperium Osmańskim zyskali 

w Wiecznym Mieście miejsce, w którym mogli manifestować własną tożsamość. 

Papież zatwierdził program ikonograficzny świątyni, wyrażający jego osobiste 

zaangażowanie – jako głowy Kościoła – w ewangelizację Europy61. 

Katolicy z obszaru Wysp Brytyjskich tworzyli swoje wspólnoty w różnym cza-

sie i na różne sposoby. Najwcześniej osiedliła się społeczność angielska, która już 

w viii wieku założyła wspomniane wyżej przytulisko o nazwie schola Saxonum, 

które przeobraziło się z czasem w hospicja San Tommaso di Canterbury (1361) 

i San Edmundo (1396) , objęte w 1464 roku wspólną administracją62. W 1579 roku, 

a więc już po wielkiej schizmie kościoła anglikańskiego za panowania Henry-

ka viii, przy kościele San Tommaso założono z inicjatywy kardynała Williama 

Allena (1532–1594) kolegium angielskie dla młodzieży katolickiej oraz dysydentów 

politycznych i religijnych, których papież objął szczególną opieką63. Dla kato-

lików ze Szkocji już w 1450 roku wybudowano kościół San Andrea degli Scoz-

zesi na via delle Quattro Fontane (San Andrea delle Fratte). Kolegium szkockie 

powstało w 1600 roku za zgodą Klemensa viii. Opiekę nad nim objął kardynał 

protektor Szkocji Camillo Borghese64. Zadziwiająco niewielka w porównaniu do 

rzesz Anglików i Szkotów była liczba Irlandczyków w Rzymie. Katolicy irlandzcy 

gromadzili się we wspólnocie niemieckiej przy kościele Santa Maria dell’Anima 

(w 1582 r. celebrowano w tej świątyni wybór trzech biskupów irlandzkich)65. Ko-

legium irlandzkie ukształtowało się dopiero w latach 1625–1628 przy kościele 

Sant’Isidorio66. 

Według legendy hospicjum węgierskie miało zostać założone z inicjatywy 

króla Stefana i. Stanowiło wyraźny znak politycznej legitymizacji i miejsce re-

prezentacji młodego państwa węgierskiego na arenie międzynarodowej, choć 

nigdy – w przeciwieństwie do hospicjów innych nacji – nie uzyskało autonomii 

prawnej i odpowiednich warunków do stałego funkcjonowania. Znajdowało 

się blisko Bazyliki św. Piotra, przy kościele San Stefano Minore i działało przez 

cały okres średniowiecza, ale zarząd nad nim sprawowali nie Węgrzy, a kano-

nicy św. Piotra i to oni zapewniali opiekę duchową pielgrzymom z kraju Ko-

rony św. Stefana. Kościoła narodowego jako takiego, a więc z odpowiednim 

umocowaniem prawnym, Węgrzy nigdy w Rzymie nie posiadali. Wspomnia-

na świątynia z czasem przestała pełnić funkcję narodowej, a święto San Stefa-

no obchodzono w dniu święta wczesnochrześcijańskiego męczennika, a nie 
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 patrona  Królestwa Węgier. Kościół w końcu rozebrano w związku z budową 

nowej zakrystii bazyliki (1776)67. 

Powstanie hospicjum czeskiego wiąże się z wizytami w Rzymie cesarza Karo-

la iv (1355, 1368), choć już wcześniej Czesi zaznaczyli swą obecność w Wiecznym 

Mieście fundacją ołtarza św. Wacława w Bazylice św. Piotra. Ołtarz powstał, jak 

przypuszcza Tomas Parma, z inicjatywy Hynka z Dubé, biskupa ołomunieckiego 

w latach 1326–133368. Hospicjum ukonstytuowało się w 1380 roku w domu, w któ-

rym według legendy miał mieszkać Karol iv. Budynek ten dzięki dotacji biskupa 

Pragi Jana Očko z Vlašim, na prośbę Udalrica i Jana Rosenbergów oraz za zgodą 

papieża Urbana vi, w 1380 roku stał się zalążkiem czeskiego hospicjum pod pa-

tronatem rodziny Rosenbergów69. Wraz ze zmniejszem się liczby pielgrzymów 

z Czech, związanym z rozwojem ruchu religijnego zapoczątkowanego przez Jana 

Husa, zarząd nad hospicjum funkcjonującym w domu przy via Banchi Vecchi 

przejęli Niemcy, a następnie Włosi. W xvi wieku hospicjum utraciło swój czeski 

charakter narodowy, a część dochodu instytucji przeznaczono na kolegium jezui-

ckie w Pradze. Samo hospicjum zostało przyłączone do Ospedale della Santissima 

Trinità dei Pellegrini.

Kościoły i hospicja nacji włoskich odzwierciedlały naturalny i ugruntowany 

historycznie podział Półwyspu Apenińskiego. Swoją tożsamość manifestowali 

Lombardczycy, florentczycy, bolończycy, Wenecjanie oraz wiele innych wspól-

not, gromadząc się we własnych hospicjach i istniejących przy nich świątyniach. 

Włoską specyfikę stanowiło podkreślanie tożsamości mniejszych, lokalnych czy 

wręcz wyspecjalizowanych grup wewnątrz wspólnot większych, czego doskona-

łym przykładem są lombardzcy piekarze i założone przez nich „societas pistorum 

Longobardorum”70. 

Lombardczycy już w 1471 roku otrzymali od papieża Sykstusa iv niewielki koś-

ciół San Niccolò de Toffo, przy którym powstało „hospitale Sancti Ambrosii Lum-

bardorum”. Wraz z zakupem dwóch sąsiednich domów rozpoczęto w 1513 roku 

budowę nowej świątyni pod wezwaniem św. Ambrożego – patrona Mediolanu, 

którą ukończono w 1550 roku za sprawą pochodzącego z tego miasta kardyna-

ła – Giovanniego Moronego. Po kanonizacji Karola Boromeusza w 1610 roku, 

w drugiej dekadzie xvii wieku, powstał nowy kościół, który otrzymał dodatkowe 

wezwanie71. Druga z nacji skupiająca w swych szeregach wielu kupców-bankierów, 

finansujących przedsięwzięcia papieskie, dysponowała od drugiej połowy xv wie-

ku niewielką kaplicą pod wezwaniem patrona Florencji – św. Jana Chrzciciela, 
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przebudowaną w trzeciej dekadzie xvi wieku i w następnym stuleciu na okazałą, 

trójnawową bazylikę o monumentalnej fasadzie i z wyniosłą kopułą na skrzyżowa-

niu naw, wzniesioną z inicjatywy pochodzącego z Florencji papieża Klemensa xii 

(Lorenza Corsiniego) według projektu Alessandra Galilei (1733/1734). Zarząd nad 

nią sprawowała Compagna della Pietà, bractwo powstałe w 1448 roku w celu nie-

sienia pomocy rodakom w czasie dżumy. Jego członkowie wspólnie podejmowali 

decyzje w sprawach duchowych i ekonomicznych, w tym tę dotyczącą budowy 

nowego kościoła (rozpoczętej w 1518 r.)72. 

Bolońskiemu bractwu papież Grzegorz xiii przyznał siedzibę przy kościele 

San Giovanni Calibita (później San Giovanni e Petronio) na Wyspie Tybertyńskiej 

(1576), nazywanej odtąd Insula dei Bolognesi. Z uwagi na przynależność Bolonii 

do Państwa Kościelnego jej mieszkańcy przybywający do Rzymu mogli liczyć na 

szczególne traktowanie, zarówno w strukturach kurii, jak i w samym Wiecznym 

Mieście. Nad Tybrem chętnie osiedlali się bolońscy rzemieślnicy, architekci, in-

żynierowie oraz artyści, zwłaszcza w czasach papieża Grzegorza xiii Boncom-

pagniego, z którym łączyło ich pochodzenie73. Świątynię, położoną na wyspie 

w dużej odległości od centrum i narażoną na wylewy Tybru, administratorzy 

sprzedali bonifratrom, a sami uzyskali zgodę na osiedlenie się przy usytuowanym 

w pobliżu Palazzo Farnese kościele San Tommaso, który wkrótce przebudowano 

według projektu Ottaviana Mascherina74. 

Serenissima była utożsamiana z kompleksem architektonicznym zwanym Pa-

lazzo di Venezia oraz należącym do niego kościołem San Marco. Za Wenecjan 

uważali się nie tylko mieszkańcy samego miasta, ale i jego dominium, w skład 

którego wchodziły Padwa, Werona, Vicenza, Brescia, Bergamo, a także Friulia, 

Istria i Dalmacja. W Rzymie zamieszkiwali pochodzącący z tych terenów kupcy 

zajmujący się handlem biżuterią, wyrobami złotniczymi, meblami, szkłem, para-

mentami religijnymi oraz tkaninami75. 

Sabaudczycy posiadali swój kościół pod wezwaniem Świętego Całunu76, ale 

ich wspólnotę określano w Rzymie różnie – od „gesta et compagna del Santissimo 

Sudario di suditi del serenissimo duca di Savoia”, przez „nazione piemontese” (na-

cja piemoncka), „savoiarda” (sabaudzka), „nizzarda” (nicejska), po identyfikację 

związaną z nazwą ich kościoła „chiesa della Compagna de’ Piemontesi” lub „chiesa 

della Nazione Piemontese”77. 

Mimo zupełnie odmiennej sytuacji geopolitycznej, o własne kościoły na 

terenie Rzymu wystarali się także Genueńczycy (San Giovanni Battista dei Ge-

novesi, 1553), Neapolitańczycy (San Spirito Santo dei Napoletani, 1572) i Sycy-

lijczycy (1593)78, zaznaczając w ten sposób swoją odrębność. Nawet mieszkańcy 

miast wchodzących w skład większych jednostek terytorialno-państwowych 

potrafili wyjednać u papieża własną świątynię dla swojej wspólnoty lub założyć 

bractwo. Siena, która od xvi wieku należała do Wielkiego Księstwa Toskanii, 
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dysponowała hospicjum i kościołem Santa Caterina di Siena. Instytucja ta po-

wstała z inicjatywy bankierów i kupców związanych z wpływowym w Rzymie 

Agostinem Chigim ze Sieny, jako odpowiedź na budowę kościoła florentczyków. 

Medycejski papież Leon x zatwierdził statut hospicjum, a tym samym umożli-

wił przybyszom ze Sieny zaznaczenie ich odrębnej tożsamości79. Swoje świąty-

nie posiadały Bergamo (San Alessandro dei Bergamaschi), które odłączyło się 

od Wenecji, czy Brescia (Santi Faustino e Giovita), oderwana od Lombardii80. 

Mieszkańcy Lukki w 1631 roku otrzymali kościół Santa Croce e San Bonaventura. 

Większość instytucji związanych z poszczególnymi nacjami tworzyły wspólnoty, 

które – jak w przypadku florentczyków – reprezentowały swoich obywateli „ży-

jących w państwie obcym i którzy mają swoją organizację handlowo-bankową”81. 

Camillo Fanucci, przywołując w 1601 roku różne społeczności rzymskie mające 

swoje hospicja i kościoły, wyliczył ich 1982, poza wspomnianymi wyżej, także 

Polaków83. Dużą liczbę wspólnot dysponujących w Rzymie własnymi instytu-

cjami podkreślili także prowizorzy kościoła polskiego w Rzymie w treści apelu 

wystosowanego do Polaków w xviii wieku w związku z rozpoczęciem budowy 

nowego hospicjum. Pisano w nim między innymi, że swoje hospicja i kościoły 

na terenie Wiecznego Miasta posiadali mieszkańcy „królestw, państw i pro-

wincyi, ale też najlichszych miast, bractw i kongregacyi”84. Alexander Koller 

i Susanne Kubersky-Piredda stwierdzili, że na przełomie xvi i xvii wieku tego 

typu instytucji było około 50, z czego jedna trzecia należała do społeczności 

z Półwyspu Apenińskiego85. 

* * *

Powstanie swoistej mozaiki instytucji narodowych na terenie Rzymu było bez-

pośrednim skutkiem niezwykle złożonego rozumienia pojącia natio86. O tym, 

jak skomplikowane bywały kwestie narodowe, przekonuje błyskotliwe studium 

Johana Ickxa na temat kościoła San Guliano w Rzymie. Badacz ten udowadnia 

bowiem, że pojęcie „flamandzki” dotyczyło zarówno mieszkańca „francuskiej 

Flandrii”, „właściwej Flandrii”, jak i „Flandrii cesarskiej”, a pielgrzymi pochodzący 

z tych obszarów mogli znaleźć opiekę w hospicjach nie tylko przy wspomnianym 

kościele San Giuliano, ale i przy Santa Maria in Campo Santo oraz Santa Maria 

dell’Anima87. Jeszcze bardziej skomplikowana była rola kościoła San Atanazio dei 

Greci. Odnotowani w jego rejestrach pielgrzymi posługiwali się różnymi języka-

mi i pochodzili z wielu grup etnicznych – od włosko-albańskich mieszkańców 
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Królestwa Neapolu i Sycylii, poprzez Rusinów ze wschodu (głównie z obszarów 

ówczesnej Rzeczypospolitej) oraz mieszkańców Ilirii, a skończywszy na syryjskich 

Melechitach. W Wiecznym Mieście miejsce dla siebie mogli znaleźć nawet pra-

wosławni, szczególnie uciekinierzy z okupowanych Bałkanów. Niektórzy spośród 

nich ulegali konwersji, ale część pozostawała przy rycie greckim. Chęć Stolicy 

Apostolskiej, by sprawować nad nimi kontrolę, szła w parze ze szczerą intencją 

zapewnienia uchodźcom ochrony i zaspokojenia ich duchowych, chrześcijań-

skich potrzeb88.

Wieloznaczne rozumienie pojęcia natio musiało być bliskie papiestwu. Z per-

spektywy Stolicy Apostolskiej ważniejsza od związków przebywających w Wiecz-

nym Mieście przybyszy spoza Rzymu z określonym narodem, państwem, teryto-

rium, miastem lub bractwem, była, jak się wydaje, ich przynależność do Kościoła 

katolickiego. Wśród przywołanych wyżej przykładów znalazły się zarówno hospi-

cja i kościoły „wielkich narodów” – mieszkańców Królestwa Hiszpanii, Monarchii 

Francuskiej czy Imperium Habsburgów, jak i wspólnot pogranicza katolickiej 

Europy, których świątynie określano jako „kościoły wojowników”, „męczenników” 

oraz „kościoły mniejszościowe i misyjne”89. Rzym, w średniowieczu postrzegany 

jako communis patria o kosmopolitycznym charakterze, także w rzeczywistości 

potrydenckiej starał się przywrócić nową formułę papieskiego uniwersalizmu, po-

sługując się w tym celu impulsem misyjnym. Dlatego między wielkimi instytucja-

mi głównych nationes a mikrospołecznościami mniej skonsolidowanymi istniały 

różnice we wszelkich obszarach ich działalności, w tym budowania, manifesto-

wania i reprezentacji własnej tożsamości. Wspólnoty te tworzyły własne enklawy 

w substancji materialnej miasta, wiążąc się z konkretnymi miejscami, ulicami 

lub dzielnicami (Isola dei Bolognesi, Quartiere Fiorentino, Quartiere Spagnolo, 

platea Tedescorum)90. Mieszkańcy tych rejonów budowali społeczności lokalne 

poprzez przyjęcie określonych reguł, udział w obrzędach i ceremoniach odbywa-

jących się w wyraźnie wydzielonej miejskiej przestrzeni, umacniając więzi łączące 

ich z krajem, prowincją lub miastem pochodzenia. Były to grupy ludzi niejako 

zmuszonych w obliczu religijnej i doczesnej władzy papieża do wspólnego życia, 

działania i posiadania własnej reprezentacji w zawsze upolitycznionym i zacho-

wującym międzynarodowy charakter środowisku ówczesnego Rzymu. W opinii 

Antala Molnára warunkiem istnienia tych społeczności oraz ciągłości ich funkcjo-

nowania i definiowania w kategoriach narodowych były takie czynniki jak stała 

obecność w Rzymie licznej wspólnoty związanej z danym państwem, regionem, 

prowincją czy miastem, najlepiej składającej się zarówno z duchownych, jak i – 

co wydaje się równie ważne – świeckich, oraz gotowość władz kościelnych lub 

świeckich do zakładania tego typu instytucji. Ich utrzymanie było uwarunkowane 

zdolnością do wpisania się w skomplikowaną strukturę miasta i jego jednostek 

administracyjnych91. 

Hospicja i kościoły różnych wspólnot stały się naturalnym miejscem mani-

festacji własnej tożsamości, ale z uwagi na to, że poszczególne nacje różniły się 

między sobą niemal w każdym obszarze, począwszy od pochodzenia członków 

wspólnoty, poprzez jej charakter, a skończywszy na tradycji i języku, sięgały 

 Pizzorusso, Sanfilippo , s. .

 Ibidem, s. .

 Sanfilippo , s. .

 Molnár , s. .





w tym celu po odmienne środki. Pojęcie tożsamości, tak ściśle złączone z poję-

ciem narodu, w niniejszej pracy nierozerwalnie powiązano – idąc śladem badań 

socjologicznych Antoniny Kłoskowskiej – z kulturą narodową, która, jak pisze 

wspomniana autorka, „stanowi szeroki i złożony układ (syndrom) sposobów 

działania, norm, wartości i symboli, wierzeń, wiedzy i dzieł symbolicznych, który 

przez jakąś zbiorowość społeczną uznany jest za własny, jej w szczególności przy-

sługujący, wyrosły z jej tradycji i historycznych doświadczeń oraz obowiązujący 

w jej obrębie”92. Z trzech kategorii kultury przez nią wyróżnionych należałoby 

wyodrębnić „kulturę symboliczną” odnoszącą się do sfery wartości i wyrażającą 

się w symbolach, mitach, języku, historii oraz sztuce. Kultura, w tym sztuka, 

jest bowiem jednym z podstawowych sposób definiowania narodu, a przez jej 

pryzmat staje się możliwa charakterystyka jego tożsamości. Tożsamość autorka 

ta widzi jako identyfikację jednostki z grupą narodową, powstającą w wyniku 

nabywania emocjonalnie nacechowanej wiedzy na temat własnego narodu. Poję-

cie narodu rozpatrywano na kartach niniejszej książki przede wszystkim w per-

spektywie historycznej jako określenie wspólnoty komunikowania się, opartej na 

kształtującym się uniwersum kulturowym o znacznym bogactwie i wewnętrznym 

zespoleniu elementów. Tak postrzegany naród wytwarza własną identyfikację, 

poczucie swojskości przeciwstawiane obcości i świadomość zbiorowej podmio-

towości, która odróżnia jego przedstawicieli od innych grup. Podstawą rozważań 

będzie rozumienie narodu jako wspólnoty kulturowej, która kształtowała się 

stopniowo, w długim procesie historycznym, a jej członkowie podzielali te same 

mity, wspomnienia, symbole, wartości i tradycje, identyfikując się z terytorium 

historycznym i jego mieszkańcami, mając swoją kulturę publiczną i przestrzegając 

tych samych zwyczajów i praw93. 

Stan badań

Polacy otrzymali swój kościół w Rzymie stosunkowo późno, ale od początku 

pełnił on rolę centrum ich życia religijnego i narodowego. W tym miejscu mo-

gli uzyskać nie tylko schronienie i wikt, ale także opiekę duchową – wysłuchać 

mszy świętej z polskim kazaniem i przyjąć komunię. O ile świątynie innych nacji 

zyskały już osobne monografie lub obszerne omówienia, o tyle kościół polski 

pozostawał dotychczas na marginesie zainteresowań uczonych. Hospicjum i funk-

cjonującej przy nim świątyni, ludziom związanym z tym polskim ośrodkiem, 

a przede wszystkim dziełom sztuki, które stały się jednymi z najważniejszych 

narzędzi manifestacji i reprezentacji narodowej tożsamości, została poświęcona 

niniejsza książka. 

Pierwsze informacje o kościele polskim pojawiły się we wspomnieniach z po-

dróży, które do niedawna były dostępne jedynie w wersji rękopiśmiennej. Najstar-

sze opisy kościoła polskiego przekazali Camillo Fanucci w Trattato delle opere pie 

dell’alma città di Roma z 1601 roku94 oraz Pietro Martino Felini na kartach dzieła 

zatytułowanego Trattato nuovo delle cose meravigliose dell’Alma città di Roma 

z 1610 roku, w którym autor stwierdził, że kościół „jest odbudowany w pięknej 
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formie, jednakże jest mały”95. W pierwszym polskim przewodniku po Rzymie, 

wydanym przez Andrzeja Wargockiego w 1610 roku, świątynię opisano słowami: 

„[Kościół] Świętego Stanisława biskupa i męczennika krakowskiego jest u mostu 

Elijusza Adryjana cesarza; założył go zacny on Polak nasz i pamięci nieśmiertel-

ny godny kardynał Hozyjusz, a ozdobił Stanisław Reszka, opat jędrzejowski”96. 

O świątyni wspomniał Jakub Sobieski w opisie swojej peregrynacji po Europie 

w latach 1607–161397. Wojciech Radoliński fakt istnienia kościoła polskiego od-

notowywał przepełniony niewątpliwą dumą: 

Mają tu w Rzymie różne nacyje swoje kościoły, szpitale i fundusze, między 

którymi nacyja nasza polska ma też tu swój kościół pod tytułem św. Stanisła-

wa, przy nim mieszkanie albo gospoda dla pielgrzymów polskich. Trzymają tu 

panowie Polacy piękny przy kościele porządek i dewocyje kosztowne i piękne, 

osobliwie w dzień patronów polskich [eksponowane?]98. 

Teodor Billewicz w diariuszu swojej podroży odbywanej w latach 1677–1678 

wspominał: 

Dnia 18. Mszy św. słuchawszy w kościele św. Stanisława biskupa polskiego. Po-

laków się też ten zowie kościół, kędy pielgrzymi z Polski mają przytulenie, po-

nieważ jest szpital i fundacja na to. Ołtarze wszystkich polskich świętych, jako 

to św. Kazimierza, św. Stanisława, św. Jacka. Jest też krucyfiks bardzo cudowny 

w tym kościele99. 

Świątynię polską wzmiankował, nie wyrażając na jej temat żadnej osobistej 

opinii, kapucyn Ignacy Stanisław Filipecki, który odwiedził Rzym w następnym 

stuleciu100. Krótki opis kościoła zamieścił w swojej pracy Filippo Titi101. Pierwsze 

obszerniejsze wiadomości historyczne o kościele podał ksiądz Ignacy Polkowski 

w opracowaniu poświęconym pamiątkom polskim w Rzymie (1871)102. Omó-

wił krótko historię obiektu oraz spisał i przetłumaczył inskrypcje umieszczone 

na kilku epitafiach i tablicach pamiątkowych. Z dzisiejszego punktu widzenia 

o wyjątkowej wartości jego opracowania decyduje przede wszystkim opubliko-

wany w nim wykaz dzieł sztuki, które duchowny zdołał zobaczyć w zarządzanym 

wówczas przez Rosjan kościele; do hospicjum Polaka nie wpuszczono. Autor 

ten korzystał zapewne z wydanego rok wcześniej tomu zwierającego sporzą-

dzone przez Vincenza Forcellę odpisy inskrypcji w świątyniach Rzymu, w tym 

w kościele polskim103. Ustalenia Polkowskiego powielali i stopniowo uzupełniali 

o drobne, choć często nieprawdziwe lub nieprecyzyjne informacje, przede wszyst-

kim Wincenty Smoczyński, Stanisław Chodyński, Ludwik Boratyński i Witold 

Zahorski104. Pierwsze próby stworzenia kompleksowego zarysu dziejów kościoła 
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podjęli Stanisław Janicki i Stanisław Janasik105. Szereg cennych informacji doty-

czących losów świątyni polskiej i osób z nią związanych przedstawił Maciej Loret 

w swojej pracy poświęconej życiu polskiemu i polskim artystom w osiemnasto-

wiecznym Rzymie106. W okresie powojennym wiadomości o kościele polskim 

pojawiały się jedynie w prasie zagranicznej. Z okazji jubileuszu czterechsetlecia 

istnienia hospicjum ojciec Michał Machejek opublikował niewielką książeczkę, 

przeznaczoną głównie dla polskich pielgrzymów, w której omówił najważniej-

sze dzieła sztuki znajdujące się w kościele i zakrystii107. Polskim czytelnikom 

o kościele przypomniał Stanisław Przybyszewski108. Niedługo potem powstał 

pierwszy zarys dziejów artystycznych świątyni, głównie jej architektury, autorstwa 

Ryszarda Brykowskiego109. Autor omówił dzieje powstania i przebudowy kościoła 

oraz hospicjum, a także opublikował projekt ostatniej w dziejach nowożytnych 

przebudowy świątyni. Rozważania Brykowskiego uzupełnił Marek Zgórniak, 

głównie w kontekście twórczości architekta Benedykta Renarda110. Późniejsze 

dzieje architektoniczne nie były przedmiotem badań. Starannego opracowania 

przez Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego doczekały się pomniki, 

epitafia i nagrobki w kościele polskim111. Świątynia została odnotowana w więk-

szości włoskich i polskich przewodników, zarówno starszych, jak i nowszych, 

a także w kilku publikacjach popularnonaukowych112. W literaturze nie brak 

pojedynczych wzmianek o najważniejszych dziełach znajdujących się w kościele, 

w tym o płótnach Antiveduta Gramatiki113, Szymona Czechowicza114, Tadeu-

sza Kuntzego115 oraz Salvatorego Monosilia116. Na marginesie obszerniejszych 

opracowań przywoływano portrety Sapiehów i Sołtyków117, a także pojedyncze 

dzieła rzemiosła artystycznego, w tym wysokiej klasy artystycznej relikwiarz 

z fundacji biskupa Załuskiego118 oraz pochodzące z kościoła paramenty litur-

giczne i tkaniny119. Ważnym uzupełnieniem do dziejów kościoła są informacje 
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źródłowe o organizowanych w nim uroczystościach, w tym drukowane relacje, 

które krótko omówił Maurizio Fagiolo dell’Arco, szerzej skomentowali Michał 

Janocha i Janusz Pasierb, a ostatnio najobszerniejszej analizie poddała Hanna 

Osiecka-Samsonowicz120. Charakter popularnonaukowy nadał swojemu krót-

kiemu tekstowi ksiądz Hieronim Foksiński121. Jedynym włoskim uczonym, który 

podjął próbę analizy genezy fundacji, jest Adriano Amendola122. O ile dziejami 

polskiego hospicjum w dobie nowożytnej interesowało się kilku badaczy, o tyle 

jego losy w xix i xx wieku pozostają niemal całkowicie poza obszarem zainte-

resowań historyków i historyków sztuki. 

Cele i założenia pracy 

Celem niniejszej pracy była rekonstrukcja dziejów artystycznych kościoła i ho-

spicjum polskiego w Rzymie w kontekście kształtowania i reprezentacji tożsa-

mości Polaków w Wiecznym Mieście. Z racji na przyjęcie takiej perspektywy 

badawczej istotną część rozważań stanowi próba udzielenia odpowiedzi na py-

tanie, w jaki sposób Polacy skupieni wokół swojego kościoła rozumieli i mani-

festowali tę tożsamość od czasu powstania rzymskiego kompleksu w 1578 roku 

aż do upadku komunizmu w 1989 roku, a także jakimi środkami wyrazu i jak 

eksponowanymi posługiwali się w tym celu na co dzień. Na podstawie źródeł 

archiwalnych i zachowanych dzieł sztuki odtworzony został wachlarz środków 

artystycznych wykorzystywanych w celu kreowania reprezentacji katolickiej 

konfesji większej części narodu, podkreślenia roli państwa polskiego jako przed-

murza chrześcijaństwa oraz zaznaczenia jego pozycji politycznej w gronie eu-

ropejskich mocarstw.

Autor pragnął spojrzeć na hospicjum i kościół jako na miejsce, w którym od-

bywały się spotkania Polaków, gdzie instytucjonalizowała się wspólnota kultu 

i reprezentacji, a idea narodu jako „wspólnoty wyobrażonej” w ujęciu Benedicta 

Andersona została przełożona na symbole i wyrażona za pomocą dzieł sztuki. Pod 

uwagę został również wzięty fakt, że działania te niejednokrotnie wpisywały się 

w szerszy kontekst organizowanych w Rzymie hucznych polskich uroczystości, 

częściowo już omówionych w literaturze123. 

Istotne było ustalenie kryteriów tożsamości, a więc wszystkich czynników – 

obok pochodzenia z tego samego obszaru – które decydowały o tym, że Polacy 

mieli poczucie przynależności do jednej zbiorowości. Zgodnie z mechanizma-

mi przedstawionymi przez Andersona124 przybysze z ziem polskich, podobnie 

jak przedstawiciele innych nacji, pielęgnowali w umysłach obraz swojej wspól-

noty. Czy te kryteria znalazły odzwierciedlenie w ówczesnej kulturze wizualnej, 

w malarstwie, rzeźbie i architekturze, a także produkcji graficznej, przedmiotach 

użytkowych i efemerycznych dziełach powstałych z okazji różnych uroczysto-

ści lub częstych procesji? W jakim stopniu sztuka zlecona przez przebywających 

w Rzymie Polaków miała prezentować „własny” charakter, aby wyróżnić się na tle 
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fundacji artystycznych dokonywanych przez przedstawicieli innych nacji w ich 

świątyniach narodowych? I wreszcie, czy świadomość przynależności do narodu 

była zdolna do pobudzenia w umysłach jego poszczególnych przedstawicieli wiel-

kich emocji i ofiarności? Kwestie te zostały rozważone w perspektywie kilku stuleci. 

Innym bowiem kodem ułatwiającym identyfikację członków wspólnoty polskiej 

w Rzymie posługiwano się w dobie nowożytnej, innym w dwudziestoleciu mię-

dzywojennym, a jeszcze innym w okresie prl-u. W związku z powyższym, choć 

zasadnicza część wywodu została poświęcona czasom nowożytnym, autor uznał 

za konieczne przynajmniej syntetyczne zarysowanie dziejów kościoła i hospicjum 

w okresie niewoli narodowej – dotąd zupełnie nieznanych – oraz odtworzenie 

biegu wydarzeń, a przede wszystkim scharakteryzowanie roli kościoła polskiego 

w xx wieku, zwłaszcza wobec odmieniających oblicze Europy procesów zacho-

dzących po pierwszej i drugiej wojnie światowej, aż po upadek komunizmu. Tak 

szerokiemu ujęciu przyświecał jeszcze jeden cel badawczy – ukazanie kościoła 

polskiego jako miejsca i nośnika pamięci w kontekście koncepcji Pierre’a Nory 

i Aleidy Assmann125. Wśród celów przyświecających podejmowanym w świą-

tyni i hospicjum przedsięwzięciom artystycznym poczesne miejsce zajmowały 

chęć upamiętniania wybranych osób i wydarzeń oraz propagowanie tej pamięci 

wśród przedstawicieli kolejnych pokoleń, nade wszystko zaś kształtowanie w ten 

sposób świadomości Polaków. Punktem wyjścia dla podejmowanych na kartach 

tej książki rozważań zawsze było jednak dzieło sztuki, analizowane zarówno pod 

kątem formalno-stylistycznym, jak i ideowym, a rozumiane jako narzędzie kon-

struowania i manifestowania tożsamości narodowej.

W pierwszym rozdziale książki zostały zarysowane na szerszym tle politycz-

nym i religijnym dzieje kształtowania się hospicjum polskiego, podjęto próbę 

przedstawienia okoliczności samej fundacji, a także ewolucji podstaw prawnych 

funkcjonowania kompleksu oraz roli, jaką odegrali w tym procesie jego funda-

torzy i administratorzy. Drugi rozdział został poświęcony dziejom budowy oraz 

wyposażenia hospicjum i kościoła, a także pracom architektoniczno-budowlanym 

podejmowanym u schyłku xvi wieku i w następnych dwóch stuleciach. Na pod-

stawie źródeł archiwalnych ustalono kolejne etapy budowy istniejących do dzisiaj 

obiektów, zrekonstruowano dawne wyposażenie kościoła i hospicjum, ustalono 

nazwiska szeregu artystów i rzemieślników, a na podstawie źródeł oraz przy uży-

ciu metody formalno-porównawczej i stylistycznej poddano krytyce dawne lub 

zaproponowano nowe atrybucje zachowanych do dzisiaj dzieł sztuki i rzemiosła 

artystycznego (głównie paramentów liturgicznych). W trzecim rozdziale została 

poruszona kwestia opieki Polaków nad hospicjum. W tej części rozważań omó-

wiono dary i fundacje artystyczne przedstawicieli różnych warstw społecznych, 

w większości niezachowane do naszych czasów, ale uchwytne w źródłach pisanych 

i ikonograficznych. Kolejny rozdział został poświęcony kultowi świętych patro-

nów Królestwa Polskiego, którego przejawy w dziedzinie sztuk pięknych, wpisane 

w program ideowy świątyni, stanowiły najważniejszy, stały element budowania 

i manifestowania przez Polaków własnej tożsamości w Rzymie. Jednocześnie pod-

jęto próbę uchwycenia mechanizmów towarzyszących tym działaniom administra-

torów kościoła i Polaków zaangażowanych w życie polskiej kolonii, które miały na 

celu jak najdonioślejsze i najbardziej reprezentacyjne celebrowanie świąt, nie tylko 
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tych związanych z kultem polskich patronów, ale również obchodów o charakterze 

politycznym, jak królewskie koronacje, śluby, narodziny monarszych potomków 

czy wydarzenia wojenne, w których Polska – kraj powszechnie uważany za an-

temurale christianitatis – uczestniczyła. W piątym rozdziale scharakteryzowano 

zatem w oparciu o źródła archiwalne oprawy artystyczne polskich uroczystości 

celebrowanych w Rzymie i związane z nimi dekoracje okolicznościowe świąty-

ni. W kolejnym natomiast podjęto zagadnienie kościoła polskiego jako miejsca 

pamięci i reprezentacji, omawiając takie zagadnienia jak eksponowanie wizerun-

ków panujących papieży i monarchów oraz herbów Królestwa Polskiego, a także 

upamiętnianie dobroczyńców i Polaków zmarłych w Rzymie lub jego okolicy. 

W ostatniej części książki, w formie swoistego epilogu, ukazano w zarysie losy 

polskiego hospicjum i kościoła od rozbiorów po upadek komunizmu. Po pierw-

sze zatem omówiony został okres niewoli narodowej, kiedy świątynia de facto 

przestała spełniać swoją dotychczasową rolę. W skrócie przedstawiono działania 

obcej administracji kościoła i hospicjum, z jednej strony funkcjonujących nadal 

w relacji ze Stolicą Apostolską, z drugiej zaś w orbicie wpływów politycznych 

Rosji, zmierzającej do trwałego przejęcia polskich instytucji w Rzymie. Nakre-

ślony został obraz skomplikowanego statusu świątyni, w której nadal otaczani 

byli kultem polscy święci. Zaprezentowano również nieznane dotychczas dzieje 

architektoniczne kompleksu. Następnie autor przedstawił historię odzyskania 

hospicjum w momencie odradzania się polskiego państwa i jego struktur dyplo-

matycznych oraz niełatwych relacji władz państwowych z dostojnikami Kościoła 

katolickiego. W cieniu nowej sytuacji Stolicy Apostolskiej w państwie włoskim 

Polacy z trudem odbudowywali prestiż narodowej świątyni i w tym celu podjęli 

kilka inicjatyw artystycznych. Ostatni podrozdział Epilogu, najtrudniejszy z uwagi 

na ogrom materiału źródłowego, został poświęcony dziejom kościoła w okresie 

prl-u. W międzynarodowej mozaice stosunków politycznych, a w szczególności 

w kontekście podziału Europy i ulokowania Polski w obszarze wpływów Związku 

Radzieckiego, kościół narodowy w Rzymie stał się miejscem szczególnym – łącz-

nikiem między Polakami w kraju, za żelazną kurtyną, a liczną emigracją rozsianą 

po całym świecie. Rzymska świątynia wyrosła na jeden z najważniejszych ośrod-

ków życia polskiej emigracji, a podejmowane przez jej kolejnych administratorów 

działania o charakterze artystycznym stały się wyrazem ich emigracyjnej, polskiej 

tożsamości.

Podstawa źródłowa pracy 

Niniejsza książka powstała głównie w oparciu o źródła znajdujące się w Archiwum 

Kościoła i Hospicjum św. Stanisława w Rzymie. Jest to zbiór ogromny, obejmujący 

akta wytworzone od czasów powstania tej instytucji do dnia dzisiejszego. Część 

zasobu, głównie z czasów staropolskich, została fragmentarycznie wykorzystana 

przez uczonych w przeszłości, o czym wspomniano już, omawiając stan badań. 

Materiały te nigdy jednak nie zostały opracowane i przebadane kompleksowo, 

głównie z uwagi na ograniczony dostęp do archiwum. W niewielkim stopniu 

odwoływano się w pracach naukowych do akt z okresu niewoli narodowej, a tych 

z dwudziestolecia międzywojennego i wytworzonych po drugiej wojnie światowej 

nie badano w ogóle. Podjęcie się na kartach niniejszej pracy szeroko zakrojo-

nej analizy tych źródeł archiwalnych stało się możliwe dzięki zaistnieniu kilku 





czynników. Pierwszym była inicjatywa całościowego uporządkowania bogate-

go zasobu archiwaliów rozlokowanych w różnych miejscach hospicjum. Prace 

te zapoczątkowali ksiądz dr Paweł Ptasznik, od 2007 roku rektor kościoła, oraz 

ksiądz dr Jan Główczyk, od 2008 roku administrator świątyni. Najstarsze akta były 

przechowywane w niezabezpieczonych szafach o konstrukcji nadwyrężonej przez 

czas, ustawionych w niewielkim pomieszczeniu przylegającym do okrągłej klat-

ki schodowej łączącej gabinet i mieszkanie administratora z zakrystią kościoła 

(wspomniane wnętrze miało zostać zamienione na archiwum z odpowiednim 

wyposażeniem). Inne materiały były złożone w paczkach w piwnicach kościo-

ła – część tych archiwaliów, głównie księgozbiór, uległa całkowitemu zniszczeniu 

wskutek działania wilgoci. Kolejne partie zasobu archiwalnego były rozlokowane 

w pomniejszych magazynach i schowkach. Podjęto zatem decyzję o jego scaleniu, 

poddaniu prewencyjnemu zabezpieczeniu konserwatorskiemu oraz inwentaryzacji 

i digitalizacji wybranych, najcenniejszych jednostek. Autor niniejszej pracy został 

wówczas poproszony przez księdza dr. Jana Główczyka, z którym już wcześniej 

współpracował przy inwentaryzacji zbiorów Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu 

Jana Pawła II w Rzymie, o pomoc w uporządkowaniu zasobu i stworzeniu jego 

inwentarza, a także zinwentaryzowaniu dzieł sztuki przechowywanych w koście-

le i hospicjum. Do współpracy zaproszony został ksiądz prof. Jan Szczepaniak, 

ówczesny Dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu 

Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Żmudne prace konserwatorskie i inwen-

taryzacyjne trwały siedem lat. Dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego udało się zorganizować kilkanaście wyjazdów studyjnych pracowników 

i studentów wydziału, czego efektem było opracowanie inwentarzy dzieł sztuki 

i dokumentów archiwalnych126. Spośród tych ostatnich wyodrębniono kilka ze-

społów. Najstarszy obejmuje osiem pergaminów, w tym bullę fundacyjną oraz 

dokumenty archiwalne z okresu staropolskiego (akhss i – 139 jednostek), do-

kumenty administracyjne z xix i xx wieku (akhss ii – 660 jednostek) i Archi-

wum Fundacji Polskiej w Loreto (afl – 48 jednostek). Wydzielono Archiwum 

księdza Stanisława Janasika (asj – 46 jednostek), Archiwum Stanisława Małe-

ckiego (asm – 5 jednostek) i Józefa Gawliny (ajg – 56 jednostek) oraz Archiwum 

Ambasady Polskiej przy Watykanie (aapw – 40 jednostek). Najobszerniejszym 

okazało się Archiwum Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Emigracji (code), 

którego część pierwsza (code i) liczy 846 teczek, a druga (code ii), utrwalona 

już w formie nowoczesnej bazy danych, aż 2636 teczek, zawierających w większości 

korespondencję kolejnych duszpasterzy Polaków z rodakami na całym świecie. 

Inwentarz opracowali, obok piszącego te słowa, przede wszystkim ksiądz prof. 

Jan Szczepaniak, dr Przemysław Stanko, dr hab. Marek Hałaburda, ksiądz dr Da-

riusz Radziechowski, mgr Artur Karpacz, mgr Emilia Karpacz i mgr Paulina 

Kluz. Wszystkie fotografie materiałów archiwalnych oraz dzieł sztuki w kościele 

i hospicjum wykonał Tomasz Śliwiński.

Następnym krokiem było opracowanie bogatego materiału. Z Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozyskano grant na ten cel w ramach Naro-

dowego Programu Rozwoju Humanistyki127. Grupie znakomitych łacinników 

 Skrabski , s. –.

 Grant  nr   , „Materiały do dziejów kościoła i hospicjum św. Stanisława 

w Rzymie”.





(mgr Marii Banach, mgr Bogusławie Frontczak, mgr. Markowi Grzelakowi, 

mgr Lidii Kosiniak, mgr Beacie Machowskiej-Jaros oraz mgr Bożenie Tuszew-

skiej) zlecono wykonanie mniej lub bardziej szczegółowych reskryptów i stresz-

czeń z najstarszych siedmiu tomów akt kościoła, spisanych w języku łacińskim, 

w tym protokołów rady prowizorów, które to wypisy częściowo wykorzystano 

w niniejszej pracy128. 

Podstawowe informacje na temat fundacji kościoła i hospicjum zawiera tom 

uwzględniony w inwentarzu najstarszej części archiwum jako pierwszy. Jego 

wybrane partie (w oryginalnym łacińskim brzmieniu) zamieścił na kartach 

swego krótkiego opracowania dziejów kościoła Stanisław Janasik, posługując 

się nadanym przez siebie tytułem cytowanego tomu: Ecclesiae et Hospitalis 

S. Stanislai E. M. in Urbe Codex antiquissimus, pergamenus anno 1575 incho-

atus continet. Zmylił tym część badaczy, którzy przypuszczali, że musiał mieć 

w rękach manuskrypt z xvi wieku. Tymczasem w rzeczywistości ksiądz Janasik 

posłużył się istniejącym do dzisiaj rękopisem zawierającym odpisy starszych 

akt, sporządzonym w 1662 roku i przekazanym prowizorom kościoła w styczniu 

następnego roku, o czym świadczą adnotacje na karcie tytułowej: „Vicario pro 

dominis provisoribus venerabilis ecclesiae et hospitalis sancti Stanislai nationis 

Polonorum contra reverendissimum dominum Erasmum […] die 12 Januarii 

1663 de Sanctis” i drugi napis u dołu karty „Pro domini provisoribus ecclesiae 

et hospitalis sancti Stanislai nationis Polonorum. Reverendissimus dominus 

Erasmus. Die 12 Januarii 1662”129. Sześć kolejnych tomów stanowi swoistą kro-

nikę hospicjum i kościoła, zawierającą głównie protokoły zebrań zgromadze-

nia generalnego i rad prowizorów, opisy najważniejszych wydarzeń oraz liczne 

krótsze adnotacje o zróżnicowanej tematyce130. Akta te obejmują okres od 1609 

do 1795 roku, z dłuższymi przerwami w latach 1623–1626, 1752–1757 i 1772–1777. 

Istotnym źródłem wiedzy są księgi dochodów i wydatków, zawierające niestety 

szczątkowe lub lakoniczne informacje o pracach prowadzonych w kościele i ho-

spicjum oraz o czynionych przez administratorów zakupach, w tym dzieł sztuki. 

Cenne wiadomości zostały utrwalone na kartach dwóch tomów dokumentów 

różnych (Affari diversi). Wśród nich znalazły się najcenniejsze z punktu widze-

nia historyka sztuki materiały, takie jak listy, inwentarze, rachunki, kontrakty, 

które są szeroko cytowane w książce. Ze wspomnianych tomów i akt różnych 

wyabstrahowano 10 inwentarzy w języku łacińskim, włoskim i polskim. Ich 

treść, jako obszerny załącznik źródłowy, stanowi ważne uzupełnienie książki. 

Wykorzystano również ponad 60 jednostek z drugiej partii zbioru dokumentów 

administracyjnych, głównie z xix i xx wieku (akhss ii): inwentarze, rachunki, 

 W kolejnych tomach niniejszej serii wydawniczej ich wypisy zostaną wykorzystane do opraco-

wania spisu Polaków w Rzymie i Loreto w okresie nowożytnym (dr Józef Skrabski, ks. prof. Jan 

Szczepaniak, dr hab. Wojciech Kęder, prof. ), najstarszych dokumentów pergaminowych 

i katalogu zachowanej szczątkowo biblioteki (dr Przemysław Stanko), zarysu dziejów kościoła 

w okresie nowożytnym (dr hab. Wojciech Kęder, prof. ), statutów z  r. (dr hab. Beata 

Gaj) oraz kalendarium wydarzeń na podstawie „Duszpasterza Polskiego Zagranicą”(dr Maria 

Zboralska). Niniejszą serię otwiera opublikowana w  r. książka ks. dr. Dariusza Radzie-

chowskiego o związkach kościoła z Karolem Wojtyłą (Radziechowski ).
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kroniki, sprawozdania, protokoły rady administracyjnej, korespondencję, akta 

spraw urzędowych oraz inne. Z dokumentów przechowywanych w Archivio 

Apostolico Vaticano najcenniejszym okazał się inwentarz z 1825 roku. W czę-

ści odnoszącej się do najnowszych dziejów kościoła i hospicjum wykorzystano 

materiały Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Polaków za granicą. Drobiaz-

gowej analizie został poddany zespół zachowanych projektów i rysunków ar-

chitektonicznych, wcześniej przez autora niniejszej pracy zinwentaryzowany 

i uporządkowany, uzupełniony o nieznany dotąd zespół rysunków zachowanych 

w Bibliotece Jagiellońskiej (w tzw. Tekach Sierakowskiego) oraz w Centralnym 

Archiwum Historycznym w Petersburgu. 

Podziękowania

Powstanie niniejszej książki nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy wielu 

osób i instytucji. W pierwszej kolejności wyrazy wdzięczności kieruję do rektora 

kościoła polskiego w Rzymie, księdza dr. Pawła Ptasznika oraz administratora 

tej świątyni, księdza dr. Jana Główczyka, których otwartość, gościnność i po-

moc były nieocenione podczas mojej pracy nad niniejszą publikacją. Szczególne 

podziękowania pragnę złożyć ks. prof. dr hab. Janowi Szczepaniakowi, byłemu 

dziekanowi Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytety Papie-

skiego Jana Pawła ii w Krakowie, bez którego zachęty i wsparcia niniejsza książka 

nigdy by nie powstała. Szereg uwag merytorycznych i wnikliwą redakcję tekstów 

łacińskich zawdzięczam dr hab. Marcinowi Starzyńskiemu, prof. uj, a tekstów 

włoskich dr. Fabiowi Boniemu. Podziękowania za recenzje wydawnicze kieruję do 

dr. hab. Andrzeja Betleja, prof. uj, dr hab. Piotra Gryglewskiego, prof. uł i dr hab. 

Michała Wardzyńskiego. Wdzięczność jestem winien także tym wszystkim, którzy 

wsparli moje badania i podzielili się ze mną uwagami merytorycznymi, w szcze-

gólności ks. dr. Hieronimowi Foksińskiemu, mgr. Piotrowi Jamskiemu, mgr. Ar-

turowi Karpaczowi, mgr Paulinie Kluz, dr Anicie Kłos, dr Ewie Kozaczkiewicz 

i Tomaszowi Śliwińskiemu. Osobom, które realizowały ze mną projekt w Ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, a zwłaszcza pracownikom Studium 

Języków Obcych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła ii w Krakowie, zawdzię-

czam szereg informacji, które wykorzystałem w niniejszej książce. Na ręce księdza 

mgr. Andrzeja Lichosyta składam podziękowania Fundacji im. Świętej Królowej 

Jadwigi, wspierającej od wielu lat inicjowane przeze mnie prace inwentaryzacyjne 

i badawcze w Rzymie. Władzom Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła ii w Kra-

kowie dziękuję za wieloletnią, nieocenioną pomoc w realizacji projektu. Pracow-

nikom wydawnictwa Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana” dziękuję za 

trud włożony w wydanie niniejszego tomu, szczególnie mgr Emilii Karpacz za 

wnikliwą i cierpliwą redakcję tekstu. 





1.

Fundacja, zarząd
i prawne podstawy
funkcjonowania hospicjum
polskiego w Rzymie

Papież Grzegorz xiii 8 października 1578 roku podarował Polakom kościół Najświęt-

szego Zbawiciela usytuowany przy via delle Botteghe Oscure. Gest ten był nie tylko 

dowodem silnej pozycji Polski w gronie narodów Europy, ale również rosnącego 

znaczenia, jakie państwo nad Wisłą zyskiwało w polityce Stolicy Apostolskiej. W po-

wszechnej opinii badaczy był to efekt obecności nad Tybrem coraz większej liczby 

pielgrzymów z ziem polskich. Przybywali na Półwysep Apeniński w okresie, gdy po 

wojnach włoskich (1559) panował tam względny spokój, a autorytet Kościoła katoli-

ckiego uległ wzmocnieniu w związku z niedawno zakończonym soborem trydenckim. 

Giovanni Andrea Caligari, nuncjusz papieski w Polsce (1578–1581), w korespondencji 

z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej skarżył się na niespotykaną dotąd liczbę 

Polaków pragnących odwiedzić Wieczne Miasto oraz niemożność podołania zada-

niu wystawienia wszystkim zainteresowanym listów polecających1. Rzesze Polaków 

pielgrzymowały do Rzymu w Roku Jubileuszowym 1575. Większość pątników z ziem 

polskich zatrzymywała się – zgodnie z dotychczasową praktyką – albo w hospicjum 

przy niemieckim kościele Santa Maria dell’Anima, albo w skromnym domu przy 

kościele Santa Lucia della Chiavica należącym do Czechów; inni nocowali w szpitalu 

San Spirito in Sassia2. Wielu polskich pielgrzymów przyjął również szlachcic rzymski 

Virgilio Crescenzi, o którym przebywający wówczas w Wiecznym Mieście Stanisław 

Reszka wyraził taką opinię:

[…] naszych Polaków tak był rozmiłował, że je [sic!] zawsze, i we dnie i w nocy, 

w domu swym z wielką wdzięcznością miewał […] Nie jadł sam nigdy, aż onych 

u swego stołu dostatecznie nakarmił, służąc im z małżonką i z dziećmi swoimi. 

Nogi ich umywał, szaty ich suszył, koszule ich pani prała, wodził je sam do koś-

ciołów, starał się, by wszystko wiedzieli, co w Rzymie godno i trudno czasem 

bywa widzieć3.

 Müller , s. , przyp. .

 Barycz , s. ; Loret a, s. .

 Cyt. za Wojtyska , s. . Warto również dodać, że Crescenzi był wykonawcą testamentu 

francuskiego kardynała Mattea Contarellego, dobrodzieja i współfundatora programu ikono-

graficznego kościoła Francuzów – San Luigi dei Francesi; Kubersky-Piredda , s. .





Dużą grupę pielgrzymów przyjął w swym pałacu, otaczając ich opieką ma-

terialną i duchową, kardynał Stanisław Hozjusz (1504–1579), biskup warmiński. 

W opinii większości badaczy to właśnie wyjątkowa liczebność pątników z Polski 

we wspomnianym Roku Jubileuszowym miała być przyczyną, dla której Hoz-

jusz skierował do papieża Grzegorza xiii prośbę o wyznaczenie i darowanie 

domu oraz kościoła Polakom. Czy niespodziewanie duży napływ pielgrzymów 

był jedynym impulsem skłaniającym duchownego przywoływanego w gronie 

najbardziej utytułowanych urzędników kurii rzymskiej, dyplomatę i polityka do 

wystosowania wspomnianej supliki? Wydaje się, że motywacja kardynała miała 

bardziej złożony charakter.

Stanisław Hozjusz należał niewątpliwie do najwybitniejszych polskich hierar-

chów doby nowożytnej4. Kształcił się w Uniwersytecie Krakowskim, a następnie 

w Bolonii i Padwie, skąd wróciwszy, rozpoczął karierę w kancelariach, najpierw 

biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego, a od 1538 roku królewskiej, w której 

sprawował urząd sekretarza. W 1550 roku został biskupem chełmińskim, a rok 

później warmińskim. Od 1558 roku przebywał w Rzymie, gdzie szybko obejmował 

kolejne urzędy. Przełomem w jego karierze okazało się pełnienie w latach 1560–

–1561 funkcji nuncjusza na wiedeńskim dworze cesarza Ferdynanda i. W 1561 roku 

Hozjusz został kardynałem. Jako jeden z pięciu legatów papieskich wziął udział 

w ostatniej sesji soboru trydenckiego, podczas której odegrał ważną rolę. Drugi 

przyjazd purpurata do Rzymu (od 1569) związany był z zadaniem, jakie powierzył 

hierarsze polski król – kardynał miał odzyskać spadek po zmarłej w 1557 roku 

królowej Bonie (tak zwane sumy neapolitańskie). Podczas tego pobytu duchow-

nego w Wiecznym Mieście papież Pius v włączył go do Kongregacji Indeksu, 

Kongregacji Rytów i Ceremonii powołanej w 1571 roku oraz Kongregacji do Spraw 

Niemieckich. Następnie nowo wybrany papież Grzegorz xiii (Ugo Boncompagni, 

1572–1585) powierzył Hozjuszowi stanowisko wielkiego penitencjarza i naczelne-

go spowiednika Kościoła5. Kardynał gorliwie wypełniał obowiązki wynikające 

ze sprawowanych funkcji. W Roku Świętym 1575 całe dnie spędzał w Bazylice 

św. Piotra, spowiadając pielgrzymów. Świadectwem jego szczególnej pozycji było 

uzyskanie od papieża specjalnego brewe z pozwoleniem na odpust jubileuszowy 

dla wiernych w diecezji warmińskiej6. Hozjusz należał wówczas do grona naj-

wyższych rangą papieskich urzędników i w ich towarzystwie został przedstawio-

ny na obrazie Jacopa Zucchiego Msza świętego Grzegorza w rzymskim kościele 

Santissima Trinità dei Pellegrini (il. 4). Polskiego kardynała ukazano za plecami 

Ferdynanda de’ Mediciego, obok Piera Donata Cesiego, Giovanniego Moronego, 

dwóch krewnych papieskich Filippa Boncompagniego i Filippa Guastavillaniego, 

za nim znaleźli się natomiast Alessandro Sforza, Michele Bonelli oraz Giacomo 

Boncompagni. Wszyscy oni należeli do grona najznamienitszych promotorów 

sztuki. Z innych źródeł wiadomo, że wśród bliskich przyjaciół Hozjusza byli pa-

pieski nepot kardynał bibliotekarz Alfonso Carafa, kardynałowie Antonio Da 

Mula i Vitellozzo Vitelli – znani miłośnicy starożytności – oraz dwaj kardynałowie 

protektorzy Polski Alessandro Farnese i Giacomo Puteo. Obok relacji z urzędni-

kami kurii Hozjusz utrzymywał kontakty i przyjaźnie z uczonymi, humanistami 

 Kalinowska .
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i drukarzami. O spotkaniach w domu hierarchy pisał wzniośle włoski humanista, 

kanonik i współpracownik wielu duchownych Latino Latini:

Tego męża podziwiamy tu wszyscy i czcimy z najwyższym szacunkiem. Pisze 

po łacinie pięknie i przede wszystkim mądrze. Jest daleki od stylu pisarskiego 

współczesnych teologów akademickich i od ich kłótni oraz swarów. A ponad to 

jest obdarzony taką słodkością obyczajów, że kto go tylko pozna, nie może go 

nie polubić. Lecz cóż piszę? Do tego gniazda zlatują się zewsząd orły7.

Wysoka pozycja w kręgach rzymskich oraz znacząca rola, jaką Hozjusz od-

grywał w dyplomacji papieskiej, a także w Kościele polskim i życiu politycznym 

kraju za czasów ostatnich Jagiellonów, pozwalały kardynałowi wierzyć w pozytyw-

ne rozpatrzenie skierowanej do papieża prośby o przyznanie Polakom – na wzór 

innych grup narodowych – odrębnego hospicjum. Świadomość osobistej rangi 

oraz potrzeba budowania prestiżu zarówno własnego, jak i nacji, którą hierarcha 

reprezentował, stanowiły istotny impuls skłaniający biskupa do złożenia w Stolicy 

Apostolskiej wspomnianej supliki, równie ważny jak rosnąca liczba polskich piel-

grzymów w Rzymie. 

Intencją Hozjusza było bez wątpienia zapewnienie polskim pielgrzymom do-

godnych warunków bytowych. W wydanym przez Stanisława Reszkę opisie Roku 

Jubileuszowego znalazła się informacja, że kardynał intensywnie propagował 

nieznane wcześniej instytucje odpowiedzialne za godne przyjęcie pielgrzymów, 
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wychwalał charytatywny charakter wielu bractw i hospicjów oraz sprawnie dzia-

łającą organizację pomocy dla przybywających do Wiecznego Miasta. Hozjusz, jak 

pisał Andrzej Litwornia:

[…] pragnął uświadomić, jak bardzo ów bogaty Kościół katolicki jest w swej 

stolicy wspaniałomyślny i hojny oraz, jak wiele wyrzeczeń sami Rzymianie po-

nosili dobrowolnie, aby udzielić gościny współwyznawcom. Caritas – cnota 

dominująca w katolickim odłamie chrześcijaństwa, jest tą, którą Hozjusz wy-

suwa na plan pierwszy8.

Z perspektywy biskupa warmińskiego, uczestnika soboru trydenckiego, któ-

rego uchwały duchowny gorliwie wdrażał w swojej diecezji, działalność cha-

rytatywna była ściśle związana z doktryną katolicyzmu, w jej myśl stanowiąc 

warunek niezbędny do osiągnięcia zbawienia. Obok religijnego nie mniej istotny 

był jednak czynnik kulturotwórczy pielgrzymek z Polski, wyrażony przez Hoz-

jusza słowami:

Jeśli opuściwszy ojczyznę udajemy się do Włoch, to po to, by się zmienić, by 

z nieokrzesanych stać się ogładzonymi, a z nieuków oświeconymi i nabrać 

więcej rozsądku, którego żyjąc na pustkowiu i w lasach, tak jakbyśmy byli 

pozbawieni. Któżby zaś wątpił, że jeśli przemiana ta zachodzi w Padwie lub 

Bolonii, to jeszcze na większą skalę musi odbywać się ona w Rzymie, stolicy 

całego świata9.

W murach narodowego hospicjum pielgrzymi znajdowali schronienie, noc-

leg oraz możliwość wypoczynku, było to jednak także miejsce edukacji i formacji 

europejskiej.

Powstanie polskiego hospicjum w Rzymie należałoby również rozpatrywać 

w kontekście wielowątkowej i rozległej działalności Hozjusza na niwie politycznej 

i religijnej. Kardynał działał w dyplomatycznym sercu Europy – miejscu nieustan-

nej rywalizacji i reprezentacji poszczególnych państw i narodów. Na uwadze należy 

mieć zwłaszcza ówczesne konflikty konfesyjne i osobisty stosunek Hozjusza do 

reformacji szerzącej się także w Polsce. 

Sobór trydencki został zwołany w momencie, gdy wspólnota chrześcijańska 

miała już za sobą 30 lat zmagań z pojawiającymi się wewnątrz niej kolejnymi 

odłamami i organizacjami religijnymi, których przedstawiciele postulowali ze-

świecczenie kościoła, przynajmniej w wymiarze liturgicznym, i przypominali jego 

rolę służebną wobec wiernych, a także nakazane przez Boga ubóstwo. Hozjusz, 

jak wielu jemu współczesnych, uznał, że jedynym ratunkiem dla zagrożonej in-

stytucji będzie jej wzmocnienie od wewnątrz poprzez naprawę obyczajów oraz 

mocne oparcie się na hierarchicznie uwarunkowanym posłuszeństwie kleru, a od 

zewnątrz poprzez stanowcze odcięcie się od nowo powstałych odłamów chrześ-

cijaństwa i aktywną obronę katolicyzmu. Hierarcha należał do najgorliwszych 

w Polsce przeciwników reformacji. Ostro potępiał wszystkie ruchy protestanckie 

i postulował wydalenie z kraju przynajmniej ich przywódców. Stale monitował 

króla, aby ten nie powierzał innowiercom stanowisk państwowych. Dobitnym wy-

razem postawy kardynała stało się monumentalne dzieło zatytułowane Confessio 
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fidei catholicae Christiana wydane w 1553 roku. Nie tylko stanowiło ono funda-

mentalne omówienie doktryny katolickiej i najlepsze podsumowanie myśli sa-

mego biskupa na jej temat, ale także odzwierciedlało poglądy wielu duchownych 

katolickich i zapewne dlatego cieszyło się wśród nich ogromną popularnością 

(książka była w Rzymie wielokrotnie wznawiana, między innymi przez Paola 

Manunzia)10. Jednakże w Wiecznym Mieście, centrum katolickiego świata, Hoz-

jusz jako królewski przedstawiciel – choć znany ze swojej bezkompromisowej 

postawy wobec innowierców – musiał funkcjonować, uwzględniając zmieniającą 

się sytuację religijną i polityczną w Polsce. Tymczasem nad Wisłą protestanci 

cieszyli się znacznymi przywilejami, a ostatni z Jagiellonów, utrzymujący kontakty 

z samym Janem Kalwinem, miał opinię władcy sprzyjającego innowiercom. Taki 

pogląd podzielała nie tylko część polskich biskupów, ale również grono dyplo-

matów papieskich, bacznie analizujących wypowiedzi i działania króla Zygmunta 

Augusta. Pod koniec lat pięćdziesiątych XVI wieku nuncjusz Bernardo Bongio-

vanni informował kardynała Giovanniego Moronego, że wielu katolików w Polsce 

obawia się możliwej konwersji króla na protestantyzm, choć sam dowodził, że 

monarcha odwagi, by uczynić ten krok, nie ma11. Świadectwem tolerancyjnej 

polityki ostatniego Jagiellona – co dotkliwie odczuł Hozjusz – były przywileje na-

dane w 1557 roku miastom Prus Królewskich: Gdańskowi, Toruniowi i Elblągowi, 

gwarantujące ich mieszkańcom swobodę praktykowania wyznania luterańskiego. 

W Rzymie wydarzenia te z pewnością odbiły się szerokim echem, podobnie jak 

publikacja Biblii Brzeskiej w 1563 roku czy zawarcie w 1570 roku porozumienia 

między luteranami, kalwinami i braćmi czeskimi (tak zwana zgoda sandomier-

ska), a zwłaszcza przyjęcie przez polski sejm konwokacyjny w 1573 roku konfede-

racji warszawskiej – uchwały zapewniającej polskiej szlachcie swobodę wyznania, 

równouprawnienie protestantów z katolikami i otoczenie tych ostatnich opieką 

państwa. Nowo wybrany król Henryk Walezy – niechętny innowiercom i za-

mieszany w pogrom hugenotów podczas paryskiej nocy św. Bartłomieja – został 

zmuszony do podpisania aktu konfederacji oraz pacta conventa sankcjonujących 

jej postanowienia. Już w czerwcu następnego roku, na wieść o śmierci swego 

brata Henryka iv, Walezy opuścił Polskę. Hozjusz, jak wielu współczesnych mu 

kardynałów, dostrzegał zapewne nie tylko potrzebę opieki nad pielgrzymami 

z własnego kraju, ale również konieczność zamanifestowania na forum chrześci-

jan uznających zwierzchność Stolicy Apostolskiej katolickiej tożsamości swojego 

narodu, nawet wbrew królowi i postanowieniom sejmu oficjalnie akceptującym 

protestantyzm. Wymownym dowodem troski Hozjusza o manifestację katolickiej 

konfesji było ugoszczenie przez hierarchę w Rzymie pochodzącego z Królewca 

luteranina, który nawrócił się na katolicyzm pod wpływem wrażeń, jakich do-

świadczył, przebywając w Wiecznym Mieście w Roku Jubileuszowym 1575 oraz 

lektury Hozjuszowej Konfesji12. Również okres bezkrólewia, które nastało po 

wyjeździe Walezego i trwało od czerwca 1574 do grudnia 1575 roku, musiał być dla 

Hozjusza szczególny. Jego prośba o wyznaczenie Polakom, gorliwym katolikom 

tak licznie przybywającym do Rzymu, własnego hospicjum, zbiegła się bowiem 

z podwójną elekcją na króla Polski cesarza Maksymiliana ii i Stefana Batorego. 
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Warto także podkreślić, że postawa Hozjusza była najlepszym odbiciem papieskiej 

polityki. Grzegorz xiii podejmował bowiem liczne inicjatywy, aby pokazać swoją 

determinację w walce z herezją, a jednym z tego przykładów była jego kampania 

propagandowa po rzezi hugenotów we Francji: msza odprawiona w kościele San 

Luigi w obecności francuskiego ambasadora (6 września 1672), procesja do koś-

cioła San Marco, ogłoszenie odpustu powszechnego i wybicie medalu pamiątko-

wego z przedstawieniem anioła z krzyżem i mieczem w rękach, walczącego z he-

retykami13. Chęć zamanifestowania w Rzymie katolickiej konfesji Polaków była 

zatem, jak się wydaje, istotnym motywem przyświecającym inicjatywie kardynała, 

ta zaś wpisywała się w działania samego papieża, zmierzające do podkreślenia 

dominującej roli katolicyzmu w poszczególnych krajach Europy.

Manifestacja konfesji leżała u podstaw różnego rodzaju przedsięwzięć po-

dejmowanych w innych hospicjach. Habsburgowie traktowali rzymski kościół 

Santa Maria dell’Anima nie tylko jako swoją zewnętrzną „kaplicę dworską”, miej-

sce odprawiania uroczystości dynastycznych i świętowania militarnych zwy-

cięstw przeciwko Turkom, ale również jako przestrzeń eksponowania wątków 

anty protestanckich. W prezbiterium wzniesiono według projektu Baldassarrego 

Peruzziego pomnik nagrobny pochodzącego z Utrechtu papieża Hadriana vi 

(1522–1523). Następnie upamiętniono w świątyni Albrechta Hohenzollerna (1490–

–1545), kardynała i arcybiskupa Moguncji, a w ostatnich latach życia Magdebur-

ga, hierarchę, który w Rzymie nigdy nie był, ale zasłynął jako zaciekły przeciw-

nik Lutra. Na początku XVII wieku w Santa Maria dell’Anima urządzono kaplicę 

św. Benona z Miśni, którego kanonizacja w 1523 roku skłoniła Marcina Lutra 

do opublikowania pisma wymierzonego w kult świętych. W gronie fundatorów 

kaplicy znalazł się Johannes Lambacher, urodzony w Innsbrucku przedstawiciel 

hiszpańskiego oddziału banku Fuggerów. Aranżacja wnętrza z wizerunkiem pa-

trona, którego kult zyskał wyraźnie kontrreformacyjny wydźwięk, namalowanym 

przez Carla Saraceniego, ucznia Caravaggia, była wizualnym świadectwem przy-

należności konfesyjnej narodu niemieckiego i jego rzymskiej świątyni14. W koś-

ciele eksponowano portrety zagorzałych katolików i przeciwników reformacji: 

wspomnianego już Albrechta Hohenzollerna (zwanego Albrechtem von Bran-

denburgiem) oraz Carla Friedricha, syna księcia Geldrii, Jülich, Kleve i Bergu 

Wilhelma Bogatego. Młody książę, zaproszony przez samego papieża Grzego-

rza xiii na obchody Roku Jubileuszowego 1575 i ceremonię otwarcia świętych 

drzwi, jeszcze podczas tego samego pobytu w Rzymie zmarł nagle na ospę. Jego 

nagrobek wzniesiony w kościele Santa Maria dell’Anima naprzeciwko monumentu 

papieża Hadriana vi stał się rzeźbiarską apoteozą postawy księcia uważanego 

za gorliwego katolika zwalczającego protestantów na północ od Alp. Dekorację 

monumentu obok przedstawienia Sądu Ostatecznego stanowi płaskorzeźbio-

ne wyobrażenie klęczącego księcia na tle sceny ofiarowania mu przez papieża 

miecza i kapelusza (wł. stocco e berettone / łac. gladius et pileus). Zwyczaj ten, 

kultywowany od połowy XIV wieku i pontyfikatu Klemensa vi, był związany 

z chęcią wyróżnienia najbardziej zasłużonych obrońców chrześcijaństwa, głównie 

królów i cesarzy. W niszach tego samego nagrobka umieszczono personifikacje 

Wiary i Religii. Nie miały one odnosić się bezpośrednio do cech zmarłego, lecz 
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symbolizować powierzoną mu misję szerzenia prawdziwej wiary katolickiej na 

terytorium okupowanym przez heretyków15. Tę misję ukazuje wspomniana scena 

przekazania miecza. Tobias Daniels powstanie obu monumentów, arcybiskupa 

Magdeburga Albrechta von Brandenburga oraz Carla Friedricha, księcia Jülich-

-Kleve-Berg, wiąże z chęcią podkreślenia, że kościół Santa Maria dell’Anima miał 

być wspólnym miejscem reprezentacji dwóch równoprawnych zbiorowości – nie-

mieckiej i flamandzkiej, której część trafiła pod panowanie hiszpańskich Habsbur-

gów16. W kościele Francuzów z kolei, w latach 1568–1570, stanął monumentalny 

nagrobek Henriego Cleutina, ambasadora francuskiego w Rzymie (1561–1566), 

odgrywającego decydującą rolę w bitwie z hugenotami pod Dreux w Normandii 

w 1562 roku. Za zasługi królowa matka Katarzyna Medycejska obdarowała go kró-

lewskim Orderem Świętego Michała – patrona walki z heretykami, a więc w ów-

czesnym mniemaniu luteranami i kalwinistami. Postać anioła z mieczem znalazła 

się na wspomnianym nagrobku ambasadora zaprojektowanym przez Giovanniego 

Antonia Dosia, a wyrzeźbionym przez Flaminia Vaccę17.

Ostatnim czynnikiem, jaki mógł mieć wpływ na powstanie polskiego hospi-

cjum w Rzymie, była kształtująca się od wczesnego średniowiecza świadomość 

istnienia odrębnego narodu polskiego18. Utrwalali ją historiografowie, w tym Jan 

Długosz, który – co warto odnotować – pisząc o Polakach, odnosił się do szlach-

ty i chłopów, pomijając mieszczan19, oraz Maciej z Miechowa, autor pierwszej 

drukowanej Kroniki Polaków (Chronica Polonorum). Ich myśl rozwijali Justus 

Ludwik Decjusz (1485–1545), Bernard Wapowski (1450–1535) oraz zaprzyjaźnio-

ny ze Stanisławem Hozjuszem Marcin Kromer (1512–1589). Jak istotna była rola 

tego rodzaju intelektualistów w kształtowaniu narodu, przekonują badania Flo-

riana Znanieckiego. Twierdził on, że powstanie narodu było zależne od aktyw-

ności wąskiego grona ludzi uczonych, którzy szerokim masom uświadamiali kult 

bohaterów, mit pochodzenia czy konieczność obrony przed innymi (podział na 

„swoich” i „obcych”)20. W tej uprzywilejowanej warstwie elity kulturalnej z pew-

nością powszechne było odczuwanie własnej świadomości narodowej, a ta była 

jednym z fundamentalnych składników procesów narodowotwórczych i jednym 

z kluczowych kryteriów konstytuujących istnienie wspólnoty narodowej. Trzeba 

jednak wyraźnie podkreślić, że znaczenie pojęcia narodu niemal przez cały okres 

nowożytny sprowadzało się w Polsce (ściślej rzecz ujmując, w dyskursie elit, któ-

remu ton nadawała szlachta) do narodu szlacheckiego21. 
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Wspomniane okoliczności, zarówno te polityczne, jak i konfesyjne mogły wpły-

nąć na decyzję papieża, który postanowił spełnić prośbę polskiego kardynała i po-

lecił wikariuszowi Rzymu kardynałowi Giacomowi Savellemu podjąć odpowiednie 

kroki. Ten zadanie wyszukania świątyni scedował na sekretarza Hozjusza – księdza 

Stanisława Reszkę. Po kilku miesiącach znaleziono odpowiedni kościół – Sancti 

Salvatoris Pensilis, przy którym znajdowały się dwa niewielkie domy oraz ogród 

i piec do wypalania wapna. Ostatnim krokiem było wystawienie stosownej bulli pa-

pieskiej, co nastąpiło we Frascati dopiero 8 października 1578 roku (il. 5). Formalne 

nadanie kościoła Polakom po trzech latach starań nieprzypadkowo, jak się wydaje, 

zbiegło się z unormowaniem stosunków politycznych między Stolicą Apostolską 

a nowym królem Polski Stefanem Batorym. Papież mianował na nowego nuncjusza 

w Polsce Giovanniego Andreę Caligariego, a król wysłał do Rzymu najpierw Pawła 

Uchańskiego z poselstwem obediencyjnym, a następnie Piotra Dunin-Wolskiego 

w roli stałego przedstawiciela. Nie przez przypadek również Wolski został jednym 

z pierwszych prowizo rów kościoła polskiego.

Przyczyny wyboru przez Polaków świątyni Najświętszego Zbawiciela w zasa-

dzie nie interesowały dotychczas uczonych. Ojciec Michał Machejek przywołał 

dziś już trudną do weryfikacji historię opisaną przez Stanisława Reszkę, który 

5 Bulla fundacyjna Grzego-

rza xiii, 8 października 1578
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elementy składające się na wiedzę o narodzie to: „kulturowe dziedzictwo narodu, świado-

mość odrębności i posiadania narodowych interesów, przynależność terytorialna wyrażona 

w pojęciu Ojczyny, znajomość i emocjonalny związek z mitami, legendami i opowieściami 

konstytuującymi przekonanie o wspólnym pochodzeniu, umiejętności rozpoznawania i związek 

emocjonalny z pewnym zbiorem symboli i znaczeń uważanych za ważne i istotne dla narodu. 

Przede wszystkim zaś świadomość narodowa jest jedną z podstaw definiowania siebie samego 

i innych przez pryzmat zaimka «My». Jest zatem integralnym składnikiem postaw członków 

zbiorowości narodowej” (ibidem, s. ). Tożsamość musi również wyróżniać zespół trwałych 

cech stwierdzalnych przez zewnętrznego obserwatora.





stwierdził, że kościół wskazał mu „pewien jego przyjaciel” i ocenił obiekt jako 

„bardzo wygodny i odpowiedni do założenia hospicjum, z którego także gotów 

jest zrezygnować ten, który wtedy w nim duszpasterstwo prowadził – Mikołaj 

Morica, zachowując dochody, które wtedy pobierał”22. Jak podaje Reszka, także 

kardynał Hozjusz „chciał przede wszystkim poznać zdrowotność powietrza na 

tej ulicy, czy było odpowiednie dla zdrowia i odpoczynku biednych, przyzwy-

czajonych do innego powietrza, chciał też zobaczyć sam kościół i domy do niego 

należące, a także oglądnąć dookoła obszerność całego miejsca”23. Prawdopodobna 

wydaje się również okoliczność dotychczas niebrana pod uwagę. W kościele tym 

znajdowała się bowiem kaplica poświęcona świętym Stanisławowi i Wacławowi, 

patronom królestw Polski i Czech (jak również katedry krakowskiej)24. W mu-

rach tejże kaplicy w 1483 roku Polacy pochowali złotnika Mikołaja25. Istnienie 

przy świątyni obiektu pod wezwaniem polskiego biskupa mogło mieć decydujący 

wpływ na wybór tego właśnie kościoła, choć oczywiście powodów było prawdo-

podobnie znacznie więcej26. 

Na decyzję Grzegorza xiii o przyznaniu Polakom własnej świątyni mogła wpły-

nąć papieska polityka wspierania narodów katolickich, w tym Rzeczypospolitej, 

będącej istotnym sojusznikiem w budowanej od lat koalicji antytureckiej. Na mocy 

swojej bulli papież oddał Polakom wspomniany kościół przy via delle Botteghe 

Oscure i erygował hospicjum dla pielgrzymów27. W dokumencie fundacyjnym 

wyraźnie zaznaczył:

Kościół zaś św. Zbawiciela, w ten sposób wyłączony z duszpasterstwa, razem 

z jego zakrystią, krzyżami, kielichami, szatami i innymi paramentami, także 

cennymi, oraz domami, strukturami, budynkami, prawami, zyskami i wszystki-

mi jego dochodami oddajemy temuż narodowi polskiemu, tak iż wolno temuż 

kardynałowi Stanisławowi [Hozjuszowi] w imieniu wspomnianego narodu, 

osobiście lub przez jakąś albo jakieś inne osoby, rzeczywiście własną powagą 

objąć w posiadanie ten kościół św. Zbawiciela i zatrzymać go na zawsze. Może 

też pobierać i ściągać jego zyski, dochody, korzyści i inne wspomniane przy-

chody oraz zwalniać od nich i obrócić je na użytek i potrzeby wspomnianego 

 Cyt. za Machejek a, s. .

 Cyt. za Machejek a, s. .

 Kozłowska-Budkowa , s. . Obaj święci byli ukazywani nie tylko jako patroni Królestwa 

Polskiego, ale również samego Krakowa; Knapiński , s. –.
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kościoła św. Zbawiciela i na wybudowanie przy nim tego rodzaju hospicjum. 

Może polecić, nie potrzebując na to wcale niczyjego pozwolenia, by w tymże 

kościele św. Zbawiciela były odprawiane Msze i inne nabożeństwa przez jednego 

lub więcej kapelanów, [mianowanych lub] odwoływanych według uznania tegoż 

kardynała Stanisława [Hozjusza] albo rektora, administratorów lub zarządców 

kierujących w danym czasie tym hospicjum; [kapelani] powinni być zatwier-

dzeni przez Wikariusza Rzymu28.

Tego samego dnia proboszcz Michaele Morica złożył do papieża suplikę 

o przeniesienie wiernych do parafii Santa Lucia29. W listopadzie urzędnicy Ka-

mery Apostolskiej potwierdzili rezygnację proboszcza z beneficjum San Salvatore 

i przeniesienie duchownego do wspomnianego kościoła Santa Lucia30. W grudniu 

tego samego roku nastąpiło przekazanie świątyni przy via delle Botteghe Oscu-

re i jej wyposażenia Polakom, potwierdzone urzędowym protokołem31. Morica 

wręczył księdzu Stanisławowi Reszce, mianowanemu przez Hozjusza rektorem 

kościoła, wszystkie dokumenty archiwalne dotyczące świątyni i jej własności. Nie-

długo potem, zapewne w związku z rozpoczęciem prac budowalnych, wymon-

towano ufundowaną w 1457 roku tablicę upamiętniającą króla Czech Karola iv 

Luksemburskiego32.

Kilka miesięcy później Reszka tak opisał Kromerowi stan fundacji:

Hospicjum polskie jest w zalążku, lecz Pan rozpoczęte dzieło znosi swoim 

błogosławieństwem, zwłaszcza że zostało przeznaczone dla ubogich i potrze-

bujących. Jeżeliby Kardynał zechciał prosić o pomoc w formie jałmużny od 

pobożnych ludzi, by kontynuować rozpoczęte dzieło, posunęlibyśmy już spra-

wę naprzód, lecz on trwa przy zasadzie ex angustiis suis egenorum inopiam 

sublevare. A może kiedyś wreszcie Neapol odda długi zatrzymane siłą z wielką 

krzywdą naszą? O sprawy najważniejsze Pan się zatroszczy. Mamy już plac pod 

Kapitolem i dochody roczne wzrastają do 150 skudów, a mam nadzieję w Bogu, 

że Kardynał zasłuży na potrójną koronę, boć nad ukończenie milsze jest jednak 

Bogu ufne rozpoczęcie. Jedną koronę – że zaczął, drugą – że mimo niedostatku 

swego położył swą rękę, trzecią – że w trudnościach nie pozwolił usunąć się 

od przedsięwzięcia33.

Hozjusz zmarł 5 sierpnia 1579 roku. Został pochowany w bazylice Santa Maria 

in Trastevere. Tam też wzniesiono mu okazały pomnik nagrobny w typie ediku-

li z popiersiem zmarłego34. Dzieło to, utrwalone na rycinie ilustrującej żywot 

 Cyt. w tłum. na język pol. za Loret a, s. .
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kardynała35, mogło być źródłem inspiracji dla projektantów nagrobków biskupów 

krakowskich Piotra Tylickiego i Marcina Szyszkowskiego w katedrze na Wawelu36. 

Obaj ordynariusze byli dobrze rozeznani w realiach rzymskich, a Szyszkowski pełnił 

funkcję prowizora w kościele polskim. Z pewnością znali również wspomniany 

żywot Hozjusza. Tylicki, którego nagrobek otwiera serię zbliżonych formalnie dzieł 

w katedrze, mógł podać projektantowi za wzór wspomnianą rycinę, dla której 

pierwowzorem był rysunek Tretera (il. 6).

Mimo śmierci Hozjusza prace w kościele były kontynuowane pod nadzo-

rem najbliższego współpracownika i sekretarza kardynała, protonotariusza apo-

stolskiego Stanisława Reszki37. Hozjusz pozostawił w testamencie hojny legat 

w wysokości tysiąca skudów, który przejęli pierwsi prowizorzy (administratorzy) 

kościoła38. Wybrano ich na początku stycznia 1580 roku podczas pierwszego 

zgromadzenia generalnego przebywających w Rzymie Polaków, odbywającego 

się pod egidą biskupa płockiego i królewskiego posła Piotra Dunin-Wolskiego39. 

Biskup potwierdził przekazanie legatu Hozjusza na rzecz świątyni przez Reszkę, 

Orana. Najnowszym odkryciem jest przypisanie warsztatowi nagrobka Czecha, Maksymiliana 

Pernsteina w bazylice Santa Maria Maggiore, którego projekt odnaleziono w Royal Library 

w Windsorze (Farina , s. –). Piper był ponadto autorem herbu Monarchii Francuskiej 

na fasadzie kościoła San Luigi (Schallert , s. ).
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egzekutora testamentu zmarłego kardynała40. Podczas zgromadzenia powierzono 

zarząd nad kościołem czterem prowizorom: przedstawicielowi dyplomatycz-

nemu królów polskich przy Stolicy Apostolskiej Jerzemu z Tyczyna, kanoniko-

wi krakowskiemu Pawłowi Goślickiemu, kanonikowi bazyliki Santa Maria in 

Trastevere Tomaszowi Treterowi oraz Stanisławowi Reszce41. Wybór kolejnych 

prowizorów w listopadzie 1583 roku (Stanisława Reszki, Jerzego z Tyczyna, To-

masza Tretera i Marcina Szyszkowskiego) uświetnił swoją obecnością królewski 

bratanek Andrzej Batory, prepozyt miechowskich bożogrobców, przebywający 

wówczas w Rzymie w poselstwie obediencyjnym42. 5 grudnia 1583 roku papież, 

po zakończeniu tajnego konsystorza, przyjął posła w towarzystwie Reszki, któ-

rego rola zarówno w kontaktach z dworem papieskim, jak i w początkowej fazie 

kształtowania się polskiego hospicjum musiała być znacząca43. Świadectwem 

tego jest choćby fakt przyjęcia go przez głowę Kościoła na osobistej audiencji, 

podczas której rektor przedstawił Virgilia Crescenziego – opiekuna Polaków 

w Rzymie, niedawno wybranego radcą kościoła polskiego – a także ofiarował 

papieżowi dzieła polskich pisarzy i teologów: księdza Stanisława Sokołowskiego 

i Krzysztofa Warszewickiego44. Ugruntowany w tym czasie zwyczaj wybierania 

raz w roku, najczęściej w okolicy święta św. Stanisława, administratorów (pro-

wizorów) kościoła i hospicjum przez ogół Polaków przebywających w Rzymie 

zyskał rangę jednego z najważniejszych wydarzeń, jakich mogli doświadczyć 

przybysze z ziem polskich w Wiecznym Mieście. Zwyczaj ten pielęgnowano do 

końca czasów nowożytnych. Prestiż zgromadzeń podnosiła obecność polskich 

dygnitarzy powiązanych z dworem królewskim, nierzadko biskupów, posłów 

obediencyjnych, przedstawicieli magnaterii i szlachty oraz duchowieństwa róż-

nych szczebli.

Przebudowa średniowiecznego kościoła stała się możliwa dzięki środkom 

finansowym pochodzącym od kilku darczyńców. Obok samego Hozjusza w gro-

nie dobroczyńców znalazła się para królewska: Anna Jagiellonka i Stefan Batory. 

Królowa była znana ze swojej żarliwości religijnej. Jako założycielka bractwa 

św. Anny przy krakowskim kościele Bernardynów, powołanego do istnienia dla 

zwalczania herezji i schizmy w Polsce – działania Anny Jagiellonki doskonale 

korespondowały tu z postawą Hozjusza – musiała zdawać sobie sprawę z roli 

polskiego kościoła w sercu chrześcijańskiej Europy. Sama krytycznie oceniała 

protestanckich władców, którzy popierali rozwój reformacji i prześladowali po-

zostających przy konfesji rzymskiej. Nieprzychylnie wypowiadała się o królowej 

Anglii, która skazywała wielu świątobliwych katolików na śmierć. Dar pary kró-

lewskiej, wspominany wprawdzie do końca okresu nowożytnego podczas mszy 

anniwersaryjnych i obecny w świadomości mieszkających w Rzymie Polaków, na 

tle fundacji monarszych dla kościołów innych nacji jawił się jednak jako wyjąt-

kowo skromny. Polska królowa ofiarowała w 1580 roku tylko tysiąc dukatów i to 

z sum neapolitańskich, o których odzyskanie wciąż bezskutecznie się starano; 

o połowę mniej podarowała w 1582 roku. Stefan Batory z kolei w 1584 roku wysłał 

300 dukatów węgierskich. Darowizny te, wraz z odpisami listów króla i królowej, 
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skrzętnie odnotowano w aktach kościelnych. Hojniejszym od pary królewskiej 

okazał się biskup warmiński Hieronim Rozdrażewski, zapisując kościołowi pol-

skiemu tysiąc skudów. Wojewoda podolski Mikołaj Mielecki przysłał 200 duka-

tów węgierskich45. O ofiarach Tomasza Tretera wiadomo jedynie tyle, że „multos 

fecit elmosynos”46. Dary pieniężne przekazywały również osoby zaprzyjaźnione 

z Hozjuszem, jak przebywający na dworze hiszpańskiego króla Filipa Filip Mal-

fritz z Wiesbaden, który – poprzez Tretera – podarował na rzecz hospicjum 

300 skudów47. Także bratanek kardynała Ludwik Hozjusz w 1584 roku wysłał do 

Rzymu 30 dukatów, za które prowizorzy zakupili cztery świeczniki i miedziany 

krzyż48. Zarówno królewskie, jak i inne donacje poczynione w pierwszych latach 

funkcjonowania hospicjum prezentowały się nad wyraz ubogo w porównaniu 

z darami pieniężnymi, które otrzymywały inne domy narodowe. Wystarczy przy-

wołać fundację kardynała Mattea Contarellego (Matthieu Cointerela), rektora 

kongregacji św. Ludwika, dla kościoła francuskiego, obejmującą jednorazowe 

wyasygnowanie 35 tys. skudów. Dzięki tej kwocie ukończono fasadę wspomnianej 

świątyni, wybudowano ołtarz główny, wykonano dekorację stropów, postawiono 

organy i chór oraz zakupiono paramenty liturgiczne. Hojna darowizna pozwoliła 

również na umieszczenie we wnętrzu dzieł samego Caravaggia49. Z niewystar-

czającej na przebudowę kościoła polskiego ilości środków pieniężnych zdawali 

sobie sprawę już współcześni. Stanisław Reszka w liście do Marcina Kromera 

wręcz błagał o wsparcie finansowe:

Hospicjum dla Polaków założone przez świętego Kardynała rozwinęło się, lecz 

bardzo potrzebuje ofiar pobożnych ludzi. Oczekujemy także jałmużny od Waszej 

Przewielebnej Dostojności, ponieważ wydaje się słuszne, że do obowiązków 

następcy na tronie biskupim należy wspieranie i troska o rozwój szlachetnego 

dzieła swego poprzednika pieniędzmi, czynem i autorytetem50.

Mimo finansowych problemów świątynię udało się ukończyć dość szybko 

i 13 października 1591 roku konsekrował ją biskup krakowski kardynał Jerzy Ra-

dziwiłł51. Scenę przejęcia hospicjum i kościoła ukazuję dwa źródła ikonograficzne. 

Pierwszym jest rysunek zachowany w rękopiśmiennej wersji żywota Stanisława 

Hozjusza, przedstawiający kardynała wśród pielgrzymów, na tle schematycznie 

ukazanej zabudowy hospicjum z wyobrażonym ponad nią wizerunkiem błogo-

sławiącego Chrystusa (il. 7)52. Ten ostatni element miał zdaniem Brykowskiego 

nawiązywać do wezwania świątyni. Drugim źródłem jest rycina zamieszczona 

w drukowanym żywocie Hozjusza autorstwa Tretera. Przedstawia ona kardynała 

i pielgrzymów na tle fasady kościoła (il. 8), w rzeczywistości ukończonego już po 

jego śmierci53. Drugą ilustrację Treter opatrzył wierszem O Hospicjum dla Polaków 

w Rzymie. Do Wergiliusza Crescenziego, patrycjusza rzymskiego:

 , sygn. -, k. v, r, r.

 Ibidem, k. v.

 Ibidem, k. r. 

 Ibidem, k. r, r.

 Kubersky-Piredda , s. .

 Z dworu Stanisława Hozjusza , s. –.

 , sygn. -, k. v; Brykowski , s. –; Janasik a, s. ; Janicki , s. ; 

Machejek a, s. ; Polkowski , s. –.

 Brykowski , s. .

 Treter ; Brykowski , s. .





O, Crescenzi, dobry Rzymianinie,

Krew starego rodu w tobie płynie, 

Cnota sercem darzy cię życzliwym,

Co współczuje biednym, nieszczęśliwym.

Wiesz, że z woli Hozjusza się stało,

Że Hospicjum to w Rzymie powstało,

Dla Polaków, lecz trzeba też szczerze

Tobie przyznać zasługi w tej mierze.

Lecz przeczytaj te wiersze wraz ze mną,

Bo to będzie rozrywką przyjemną

Sławić dzieła Hozjusza prawego,

A rzec o nich nie można nic złego.

Oto piąty raz świat obiegało

Słońce, które przyjemnie nas grzało

I spokojnie nam Grzegorz panował,

Który kary skazańcom darował.

7 T. Treter, Hospitalis Polonici 

in Urbe institutio, rysunek z  cyklu 

Theatrum virtutum S. Hosii, 
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Na kształt piasku wnet tłumy pielgrzymie

Chcąc zbawienia, zjawiają się w Rzymie.

Każdy naród ma dom wydzielony,

By zatrzymał się pielgrzym strudzony.

Dla przybyszów z Królestwa Polskiego

Nie ma jeszcze schronienia żadnego;

Ty ich żywisz, przyjmujesz u siebie,

Za co będziesz nagrodę mieć w niebie.

Lecz nasz starzec papieża już błaga,

Niechaj biednych Polaków wspomaga;

On wnet gmach do tych celów przydziela:

Ów przybytek ku czci Zbawiciela,

Co przy starych się karczmach znajdował,

Stanął zaś, gdy Honoriusz panował;

Teraz, w nowym już kształcie, każdego

Chce przygarnąć Sarmatę biednego.
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Pamięć o darczyńcach przetrwała dzięki odprawianiu mszy anniwersaryj-

nych55, ale przede wszystkim w dziełach sztuki. Hozjusza upamiętniają dwa por-

trety, tablica w prezbiterium kościoła oraz herb nad chórem muzycznym, a królo-

wą Annę Jagiellonkę – tablica pamiątkowa w świątyni i portret, zapewne jeszcze 

w XIX wieku, zlokalizowany w hospicjum. Ignacy Polkowski musiał mieć wiedzę 

o takim obrazie, skoro odnotowywał: „Gdzie się podział portret Anny Jagiellonki, 

tej szczodrobliwej dla kościoła świętego Stanisława dobrodziejki, nie mogliśmy 

dopytać, a szkoda, bo może był współczesny”56.

Najokazalszy z portretów kardynała ukazuje go siedzącego w fotelu, obok którego 

widnieje drewniany stolik z kamiennym blatem i umieszczonymi na nim przyborami 

Hozjusz dał więc zdrożonym gmach świetny

I był dla nich jak ojciec szlachetny;

A choć zrobić wszystkiego nie zdołał,

Bowiem Bóg go zbyt wcześnie powołał,

Hojnie złoto swe na ten cel łożył,

I tak wkład swój w to dzieło pomnożył;

Anna, z krwi Jagiellonów królowa,

Święte wesprzeć zamiary gotowa,

Też pomogła, w ślad za nią część możnych,

W równym stopniu cnotliwych, pobożnych.

Wspierał Reszka, tyś wspierał to dzieło,

Tak z kościołem hospicjum stanęło54. 

8 T. Treter, Hospitale Polonorum 

Romae instituit, sztych ze sceną 

przekazania pielgrzymom polskim 

hospicjum i kościoła  Najświętszego 
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tutum Stanislai Hosii cardinalis, 
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pisarskimi, kartami papieru oraz biretem (il. 9)57. W tle widnieją rozpostarta kotara 

oraz półki z tomami dzieł Hozjusza, w tym wspomnianej już najsłynniejszej pracy za-

tytułowanej Confessio fidei catholicae Christiana, której wyeksponowanie na portrecie 

było swoistym obrazowym manifestem postawy hierarchy. Twarz duchownego jest 

pociągła, ascetyczna, oczy głęboko osadzone, wyraziste, nos masywny z garbkiem, 

usta szerokie, zaciśnięte, o wąskich wargach. Głowa jest łysa, a twarz okolona długą, 

siwą brodą. Lewą dłoń Hozjusz trzyma na podłokietniku, a prawą, w której dzierży 

pióro, unosi nad stolikiem. W tle, obok głowy duchownego, widoczny jest napis „Ope-

ra / Stanisl[ai] Hosii Pol[oni] / S[anctae] R[omanae] E[clesiae] card[inalis] episc[opi] 

Varmien[sis] / m[aioris] penitent[iarii] Co[n]c[ilio] Trid[entino] praes[idis] / vitae 

sancti[ta]te erudi[ti]one / et eloqu[enti]a celerbe[ri]mi / c[a]th[oli]ce fid[ei] acer-

rimi / propugnatoris”. Ten portret kardynała wzmiankowany był już w inwentarzu 

z 1620 roku i kolejnych58; pod koniec XIX wieku i w okresie dwudziestolecia mię-

dzywojennego wisiał w zakrystii59. 

Opisany wyżej obraz wpisuje się w typową rzymską ikonografię wysokich 

dostojników kościoła ukazywanych w pozycji siedzącej, z atrybutami ich stanu, 

9 Anonimowy malarz rzymski, 

portret kardynała Stanisława 

 Hozjusza, po 1561, hospicjum 

polskie w Rzymie

10 Portret kardynała Stanisława 

Hozjusza, xvii w. (?), hospicjum 

polskie w Rzymie

9

10

 Obraz w kształcie stojącego prostokąta, o wymiarach  ×  cm (, ×  cm z ramą), 

namalowany techniką olejną na płótnie, w drewnianej, profilowanej, złoconej ramie.

 , sygn. -, Inwentarz ok. , k. v; sygn. -, Inventarium , k. r.

 , f. , op. , sygn. , k. v–r, v; , sygn. -, k. r.





a czasem dziełami autorstwa portretowanego hierarchy w tle. Do tej grupy przed-

stawień należą portrety Karola Boromeusza (namalowany przez Ottavia Leonie-

go), Ferdynanda Mediciego (autorstwa Jacopa Zucchiego), a przede wszystkim 

wizerunki kardynałów Scipionego Borghesego, Ludovica Ludovisiego i Francesca 

Barberiniego pędzla Ottavia Leoniego60. Portret Hozjusza nie odbiega od nich 

poziomem, choć jego stan zachowania pozostawia wiele do życzenia.

W zbiorach hospicjum zachował się także mniejszy portret, ukazujący Hozju-

sza w półpostaci, w stroju kardynalskim, w trzech czwartych zwróconego w prawo. 

Uwagę przykuwają ascetyczna twarz z długim nosem oraz szpiczasta, siwa bro-

da (il. 10)61. Wzdłuż dolnej krawędzi widnieje pozioma przegroda z inskrypcją: 

stanislavs hosivs car[dinalis] ep[piscopus] varmi[ensis]. Obraz wydaje 

się być dziełem późniejszym od poprzedniego, prezentującym znacznie niższą 

wartość artystyczną i opartym na graficznym wizerunku zamieszczonym w ży-

wocie kardynała62.

Stiukowe wyobrażenie herbu nad chórem muzycznym i tablica w prezbite-

rium na trwałe upamiętniły zasługi Hozjusza. Herb mógł powstać w latach sie-

demdziesiątych XVIII wieku, a tablicę sprawił rektor kościoła Andrzej Wołłowicz 

w 1777 roku, o czym informuje inskrypcja63. Jej treść przetłumaczył (nie bez błę-

dów) już ksiądz Wincenty Smoczyński:

Polakowi, biskupowi chełmińskiemu, później warmińskiemu, S. R. K. Kardyna-

łowi, W. Penitencyaryuszowi, uczonemu autorowi różnych dzieł, posłowi wielce 

rozumnemu i dla całego chrześcijańskiego świata wielce zasłużonemu, Prezeso-

wi powszechnego Soboru Trydenckiego, nader szczodrobliwemu założycielowi 

tego kościoła, oraz domu gościnnego dla pielgrzymów polskich, pochowanemu 

w N. M. P. Za Tybrem, pomnik ten położył X. Andrzej Wołowicz, kanonik 

Płocki, Rektor narodowego polskiego domu 177764.

Tablica upamiętniająca Annę Jagiellonkę, znajdująca się w prezbiterium 

kościoła, została ufundowana w 1648 roku przez kanonika płockiego i sekreta-

rza królewskiego Stanisława Lipskiego (zm. 1674) oraz Stefana Wierzbowskie-

go (zm. 1687) herbu Jastrzębiec, kanonika krakowskiego i archidiakona łuckiego. 

W 1777 roku tablicę wprawiono w nowe obramienie, które być może zaprojek-

tował Ignazio Brocchi65. 

 La porpora romana , s. –, –.

 Obraz w kształcie stojącego prostokąta, o wymiarach  ×  cm ( ×  cm z ramą), nama-

lowany techniką olejną na płótnie, w drewnianej, profilowanej, srebrzonej ramie.

 Dzieło dostępne w domenie publicznej: https://cyfrowe.mnk.pl/publication/22331 [stan na  lis-

topada ]. 
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Podstawą utrzymania hospicjum były dochody z dzierżawy pokojów i domów 

wchodzących w skład kompleksu, z wynajmu wapiennego pieca oraz z winnicy66. 

Ofiary pieniężne Polaków lokowano w rzymskich bankach pobożnych67. Nazwiska 

ofiarodawców i wysokość donacji notowano w protokołach rady prowizorów oraz 

na luźnych kartach tworzących obecnie dwa poszyty o tym samym tytule Affari di-

versi. Darczyńców, określonych jako „fundatores, promotores et benefactores”, wpi-

sywano na bieżąco na kartach wspomnianego we wstępie kodeksu, którego pierwszą 

część zajmują odpisy najstarszych dokumentów kościelnych68. Pełny wpis zawiera 

nazwisko i imię, określenie urzędu kościelnego lub świeckiego sprawowanego przez 

darczyńcę oraz rok złożenia jałmużny („elmosinae”) i jej wysokość, jednakże nie we 

wszystkich przypadkach podano cały zestaw informacji, najczęściej ograniczając 

się do nazwiska i wysokości datku69. Pod koniec XVII stulecia ofiarodawcy, którzy 

.  /  /     /  / 

     / . . .  /  / -

  . . . . / . . / . . . . . .  (cyt. za 

Chrzanowski, Kornecki , s. –; por. także Iscrizioni , s. ; Polkowski , s. ).

 W  r. Fabian Konopacki wynajął dom kanonikowi laterańskiemu Giacomowi Brancariowi 

i rzymianinowi Francescowi Barbericowi za roczny czynsz w wysokości  skudów; Brancario 

wynajął dom ponownie w  r. W  r. Bartłomiej Powsiński wydzierżawił piec wapien-

ny rzymianinowi Tiberiowi Pentiowi (Pentiusowi) i Pietrowi Bernardiemu z Lombardii za 

 skudów na pół roku; ci z kolei podnajęli piec Giovanniemu Bravovi. W  r. prowizorzy 

kupili od Innocenza Saracinellego (Saracinellusa) usytuowaną w pobliżu bramy przy Bazylice 

św. Jana na Lateranie winnicę. Roczny dochód z niej wynosił sto skudów. , sygn. -, 

k. v, v–r, v. Winnicę na wzgórzach wokół Rzymu podarował kościołowi Hieronim Roz-

drażewski, co zostało potwierdzone kolejnymi dokumentami wymienionymi w późniejszym 

odpisie najstarszych dokumentów kościoła; , sygn. -, k. v–v.

 Na początku  w. lokaty założono w bankach Ferraria ( lokat), Vivennalis ( lokat), Vasini 

( lokaty), Sixti ( lokaty); , sygn. -, k. v–r. Ich wysokość za rok  wyniosła 

niecałe  skudy, ale wydatki oszacowano na  skudów; , sygn. -, k. r–v.

 , sygn. -.

 Ibidem, k. r, v–r. W kodeksie zostały wpisane następujące osoby (przywołano je tutaj 

zgodnie kolejnością wpisów, podając tam, gdzie to możliwe, datę, funkcję, daty życia lub inne 

informacje, ułatwiające identyfikację): Jan Szymon Olelkowicz-Słucki (zm. ), Mikołaj Mielecki 

(zm. ), wojewoda podolski ( dukatów węgierskich), Jazłowiecki, kapitan, Jerzy Olelkowicz-

-Słucki (zm. ), Jan Kostka (ofiarował konia, którego sprzedano za  skudów), Marcin z Soboty, 

prezbiter ( dukatów węgierskich), Zakrzewski, jezuita ( skudów), Zofia Pastołowa, Marcin 

Kasdonius, jezuita ( skudów), Brzeźnicki, kanonik włocławski (zmarł w Rzymie), Stanisław 

Clodinius, internuncjusz króla Polskiego w Królestwie Neapolu, Erazm Dębiński, dziekan krakow-

ski ( dukatów), Wawrzyniec Goślicki, biskup chełmski ( dukatów), Paweł Garliński, kanonik 

włocławski ( skudów), Gabriel Szczepański ( skudów, ), Jan Jerzy Radziwiłł ( złotych wę-

gierskich, ), Albert Stanisław Radziwiłł (zm. ), marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego, 

Stanisław Miński, wojewoda łęczycki ([…]), Hieronim Aliferius, mediolańczyk, kanonik kościo-

ła Santa Maria della Scala w Mediolanie, Zygmunt Mielecki, mansjonarz, pochowany w kościele 

św. Stanisława ( skudów, ), Albrycht Stanisław Radziwiłł (–), późniejszy kanclerz 

wielki litewski ( skudów, maj ), Anna z Kettlerów Radziwiłłowa (–) przebywająca 

w Rzymie w  r. ( skudów), Adam Tylicki, bratanek Piotra Tylickiego, biskupa krakowskie-

go (), Adam Trebnicz, cysters, opat oliwski (), Adam Konstanty Ostrogski ( złotych 

węgierskich, ), Albert Rudnicki, kanonik warmiński, prowizor kościoła ( skudów, ), 

bracia Mikołaj i Prokop Sieniawscy, opuszczając Rzym ( złotych węgierskich, ), Tomasz 

Zamoyski, opuszczając Rzym ( złotych węgierskich, czerwiec ), Michał Aleksander i Jerzy 

Korybut Wiśniowieccy ( złotych węgierskich), Jan Fontana, proboszcz w Dzikowie, Jakub Vette-

lius ( listopada ), Jan Zamoyski ( złotych węgierskich, ), Rafał Kazimierz Makowiecki 

( skudów, ), Gothard Guglielmo Butler, kapitan ( skudów, ), Francesco Conta (), 

Zbigniew Ossoliński, opat koprzywnicki ( skudów, ), Ludwik Stempkowski, opat hebdowski 

( skudów,  kwietnia ), Piotr Działyński ( złotych węgierskich,  kwietnia ), Jan 





dokonywali donacji osobiście, dostępowali zaszczytu samodzielnego wpisania się 

do cennego rękopisu upamiętniającego dobrodziejów kościoła. Ofiary nierzadko 

były przeznaczone na konkretny cel. Aleksander Denhoff złożył datek wysokości 

50 skudów na wykonanie wozów, ale prowizorzy zakupili za tę kwotę białe dalma-

tyki70. Odnotowywano również deklaracje przyszłych fundacji, jak w przypadku 

Wacława Sierakowskiego, który w 1723 roku osobiście wpisał do księgi obietnicę 

przesłania szczodrego datku po powrocie do Polski:

Ja niżej podpisany deklaruję in honorem św. Stanisława ob devotionem par-

ticularem przeciwko swemu świętemu dać, wyjeżdżając z Rzymu do Polski, 

szkudów 20. Za powrotem zaś moim szczęśliwie in patriam deklaruję przysłać 

szkudów 50 i na to się podpisuję w Rzymie dnia 1 Julii roku 172371.

Gembicki, koadiutor miechowski ( skudów,  stycznia ), Jan Zawecki, kanonik wieluński 

( skudów), Aleksander Kazimierz Sapieha, kanonik krakowski, prepozyt wileński ( skudów), 

Aleksander Denhoff (zm. ), opat jędrzejowski (), Andrzej Szołdrski, późniejszy biskup, 

Paweł Kłosowicz, scholastyk opatowski (), Michał Mikołaj Działyński, Wacław Leszczyński, 

biskup warmiński ( złotych węgierskich), Felicjan Wąsowicz ( złote węgierskie, ), Stanisław 

Rozdrażowski, Samuel Szwerin, opuszczając Rzym ( skudów), Piotr Dembiński, Stanisław Pstro-

koński, biskup chełmski (), Ignacy Zakrzewski, Jan z Bnina Opaliński, wojewoda brzesko-

kujawski i jego żona Zofia z Przyjemskich Opalińska identyfikowana w źródle jako wojewodzina 

kaliska i starościna międzyrzecka ( złotych węgierskich, ), Mateusz Miaskowski, chorąży 

podolski ( złoty węgierski), Jan Karol Kopeć, kasztelan trocki ( skudów, ), Jan Kazimierz 

Denhoff, opat Jasnej Góry ( skudy), Jan Krasiński, referendarz królewski warszawski, praski, no-

womiejski, kapitan, Kazimierz Mikołaj na Klewaniu Czartoryski ( skudów), Stefan Przerembski 

( skudów), Adam Lubowiecki ( skudów), Kazimierz Szczuka, administrator paradyski ( złote 

węgierskie), Mikołaj Popławski, Franciszek Żórawski, kustosz gnieźnieński, kanonik warszawski, 

Stanisław Potocki, wojewodzic kijowski, gubernator kołomyjski, halicki ( złote, ), Stanisław 

Kamocki, kanonik krakowski ( skudów), Andrzej Kazimierz, skarbnik wielki litewski, Andrzej 

Kazimierz Kryszpin-Kirszenstein, kapitan szereszowski, późniejszy wojewoda witebski, Krzysztof 

Stellanowic (zm. przed ), doktor teologii, profesor Akademii Krakowskiej, kanonik bazyli-

ki św. Floriana w Krakowie, prepozyt zebrzydowski ( skud), Piotr z Bnina Opaliński, starosta 

międzyrzecki ( złote węgierskie), Krzysztof Krauz, sekretarz królewski, Franciszek Roliński 

( skud), Benedykt Wilczek ( juliuszy), Jan Teofil Plater ( skudy), Marcin Oborski, Stefan Mi-

kołaj Branicki, starosta krasnostawski, Jan Franciszek Rydzyński, kanonik gnieźnieński i doktor 

obojga praw ( skudów, ), Jan Franciszek Opaliński z Bnina, Wawrzyniec Sobolewski (), 

Łukasz Czermiński, kanonik gnieźnieński ( złote węgierskie), Stanisław Małachowski ( skudy, 

), Kazimierz Józef Męciński z Kurozwęk ( skudy, ), Ignacy Gniński, opat w Koronowie, 

Aleksander Szumowski, starosta opoczyński, Stanisław Kazimierz Myszkowski, kasztelan bełski 

(„Marchio Gonzaga in Mirow”, ), Stefan Andrzej Ignacy Leszczyński, wojewoda podlaski 

(), Kazimierz Ludwik Bieliński ( skudy, ), Jan Złotnikowicz (), Józef i Jarosław Lu-

bomirscy (), Albert Izdebski ( skud), Jan Piątkowski, kanonik smoleński ( złote węgierskie, 

), Jan Męciński z Kurozwęk ( czerwca ), Andrzej Aleksander Radomnicki ( skudy, 

), Teodor Wolff ( skudów, ), Aleksander Zaleski ( złote, ), Franciszek i Jarosław 

Lubomirscy, Jerzy Lubomirski, starosta kazimierski ( dukatów, ), Mateusz z Lubomierza 

Treter, sekretarz królewski ( skudów, ), Tomasz Treter (prowizor kościoła narodowego przez 

wiele lat, ), Ludwik Załuski ( złotych węgierskich,  stycznia ), Franciszek Daleszyński, 

sekretarz królewski ( złote węgierskie,  kwietnia ), Eustachy Kampowski, Antoni Czermiń-

ski ( skudy, ), Aleksander Cetner ( skudów, ), Jerzy Radziwiłł ( złotych węgierskich, 

 maja ), Karol Radziwiłł ( złotych węgierskich,  maja ), Jan i Aleksander Jabłonowscy, 

synowie wojewody ruskiego (byli wówczas w Rzymie), Stefan Humiecki ( juliuszów, ), 

Jakub Józef Groński, dziekan poznański (po dwóch latach studiów w Rzymie), Michał Potocki 

(), Stanisław Boglewski, kanonik gnieźnieński (), Jakub Józef Groński, Andrzej Podolski, 

scholastyk gnieźnieński. Ponadto w  r. Józef Niewieściński, kanonik krakowski ofiarował 

kościołowi roczne dochody z prebendy kanonii krakowskiej; , sygn. -, s. r.

 , sygn. -, k. v.

 , sygn. -, k. r.





Swoją obietnicę Sierakowski spełnił wiele lat później, już jako biskup przemy-

ski, przesyłając z nawiązką 600 skudów72. Zbliżone zobowiązania złożyło, głów-

nie w XVIII wieku, 30 osób73. Mimo licznej, jak mogłoby się wydawać, grupy 

donatorów – obejmującej blisko 120 osób – ofiarowane przez nich kwoty wydają 

się niewielkie. W niektórych przypadkach wysokość ofiary była wręcz kuriozalna 

w kontekście pozycji społecznej i zamożności darczyńcy, czego przykładem może 

być donacja wojewody podlaskiego Maksymiliana Ossolińskiego, który w 1609 roku 

ofiarował kościołowi 1 skuda74. O ile ofiary lokowane w rzymskich bankach, a tak-

że dochody z wynajmu mieszkań i dzierżawy pieca wapiennego wystarczały na 

codzienną egzystencję administracji kościoła i opiekę nad pielgrzymami, o tyle 

zupełnie brakowało środków na większe przedsięwzięcia budowlano-architekto-

niczne, a nawet remontowe, na co stale narzekali administratorzy75. Wysokość ofiar 

Polaków jest dzisiaj trudno skonfrontować z podobnymi fundacjami w kościołach 

innych nacji z uwagi na niedostatek badań w tej materii. Oprócz wyrywkowych 

wiadomości o wspomnianych astronomicznych fundacjach Mattea Contarrellego 

(35 tys. skudów), dysponujemy fragmentarycznymi informacjami o zwyczajowych 

fundacjach na rzecz bolońskiego kościoła Santi Giovanni e Petronio czynionych 

przez Gabrielego Paleottiego, biskupa Bolonii (50 skudów), Lodovica Bianchettiego, 

zaufanego maestro di camera dworu papieskiego (100 skudów), jego brata Lorenza 

Bianchettiego (10 skudów) czy kupców Cesarego Cesaria (300 skudów) i Marca 

Antonia Sabatiniego (360 skudów)76.

Na tle hospicjów innych narodowości polskie prezentowało się bardziej niż 

skromnie. W odróżnieniu od hospicjum niemieckiego, którego domy wynajmo-

wali głównie Niemcy, pokoje w polskim hospicjum chętnie podnajmowali Włosi. 

Jego roczny dochód wahał się od 200 do 800 skudów. Dla porównania dochody 

kościołów nacji hiszpańskiej, francuskiej czy niemieckiej sięgały od 10 do 15 tys. 

skudów rocznie, co niejednokrotnie podnosili polscy administratorzy77. Wpływ 

 Na posiedzeniu rady prowizorów, które odbyło się  października  r., postanowiono listow-

nie podziękować biskupowi; , sygn. -, s. .

 , sygn. -, k. r–v. Wykaz osób został tu przytoczony zgodnie z kolejnością wpisów 

i z uwzględnieniem roku złożenia deklaracji ofiary pieniężnej, jeśli został odnotowany: M.A.Z.C. 

Lanckorońska (), Samuel Hulewicz, Albert Rydzyński, Andrzej Olszowski ( sierpnia 

), Albert Stanisław Hołodyński (), Jan Kazimierz Lugowski (), Piotr Paweł Go-

dyn (), Jan Michtarowski, kanonik włocławski (), Jakub Franciszek Zeleciński, doktor 

obojga praw, protonotariusz apostolski, kanonik kolegiaty Wszystkich Świętych w Krakowie 

(), Wawrzyniec Sikorski (), Józef Narzymski, kanonik poznański (), Marcin i Jan 

Szczukowie ([…]), Jakub Arakiełowicz, kanonik zamojski, prowizor kościoła św. Stanisława 

(), Michał Zaleski, kanonik kolegiaty św. Jerzego w Krakowie (), Franciszek i Jan Dem-

bińscy (), Walenty Chlebowski (), kanonik katedralny poznański, prepozyt kazimier-

ski (), Wojciech Bieniewski (), Stanisław Wosiński, prowizor kościoła św. Stanisława 

(), Józef Roztkowski, opat św. Benedykta, Michał Kunicki (), Sebastian Felicjan Witten 

(), Aleksander Józef Poniński (), Mikołaj Ignacy Wyżycki (), Franciszek Potocki 

(), Józef Radecki (), Dobrogost Turski, Józef Dobrzycki, Mikołaj Dembowski (), 

Władysław Szołdrski (), Józef Radomnicki (), Antoni Turzański, prowizor kościoła 

św. Stanisława (), Ludwik Szeptycki (), Andrzej Kałuski (), Józef Loka, prokurator 

prowincji polskiej cystersów, opat w Obrze w latach – (), Albert König, prowincjał 

karmelitów trzewiczkowych (). W  r. Ignacy Massalski podarował kościołowi polskiemu 

 skudów, a Adam Rzewuski  skudów; , sygn. -, s. .

 , sygn. -, k. v.

 , sygn. -, k. r.

 Antonucci , s. .

 , sygn. -, s. 





na dochody z pewnością miały wielkość i liczba nieruchomości. Polacy dys-

ponowali zaledwie kilkoma domami. Niemieckie hospicjum przy Santa Maria 

dell’Anima posiadało niemal 20 domów wokół samego kościoła i blisko 70 roz-

proszonych w mieście, należących do bractwa zarządzającego hospicjum. Inne 

hospicja, szczególnie włoskie, utrzymywały się dzięki darowiznom i testamentom 

ich bogatych przedstawicieli osiedlających się na stałe w pobliżu. Za przykład 

może posłużyć lombardzki kościół Santi Ambrogio e Carlo, wspierany przez 

członków kurii rzymskiej pochodzących z Lombardii, ale także licznie osiedla-

jących się w jego okolicy architektów, kamieniarzy, stolarzy i tragarzy przybyłych 

z tego samego regionu78.

Niemniej jednak polscy zarządcy doceniali wszelkiego rodzaju ofiary. Dali 

temu wyraz w nowych statutach przyjętych w 1748 roku. W rozdziale dwudzie-

stym dziewiątym zobowiązali przyszłych administratorów do przyjmowania 

wszelkich darów, rzeczowych i pieniężnych, a nazwiska darczyńców – jak to 

praktykowano w XVII i na początku XVIII wieku – „powinny być zapisane na 

liście dobroczyńców, w osobnej «Księdze», przechowywanej w archiwum, między 

innymi księgami”79. Upamiętnienie darowizny w postaci wpisu, w tym dokona-

nego samodzielnie, było z pewnością zachętą do składania hojniejszych datków, 

ale przede wszystkim nobilitacją dla każdego spośród szlachetnie urodzonych 

pielgrzymów, swoistym epitafium, za pośrednictwem którego przekazywano 

potomnym pamięć o pobycie w hospicjum konkretnego pątnika i jego geście 

dobrodziejstwa.

Hospicjum dla pielgrzymów nie było jedyną polską instytucją w Rzymie 

w XVI wieku. Już w połowie tego samego stulecia krakowski kanonik Adam Konar-

ski zaproponował podkanclerzemu koronnemu Janowi Przerembskiemu podjęcie 

w kurii rzymskiej starań o powołanie kolegium dla młodzieży polskiej80. Taką samą 

myśl wyraził nuncjusz papieski w Polsce Giulio Ruggieri w 1568 roku81. Realizacja 

pomysłu stała się możliwa w czasach Grzegorza xiii, wielkiego admiratora tego ro-

dzaju instytucji, formujących tak zwanych misjonarzy narodowych, którzy w swo-

ich krajach mieli prowadzić apostolat w duchu reform trydenckich82. W czasach 

jego pontyfikatu założono między innymi kolegia niemieckie (1573), greckie (1577), 

węgierskie (1578) i angielskie (1579). W Rzymie powstawały też kolegia międzyna-

rodowe, jak Kolegium Miejskie (1627) przy Congregazione de Propaganda Fide, 

ulokowane blisko piazza di Spagna83. 

Młodzież z Polski, kraju wielokonfesyjnego, uczyła się dotychczas w Kolegium 

Niemieckim (później Niemiecko-Węgierskim), niektórzy mieli szansę na naukę 

w Kolegium Capranica (Collegium Pauperum scholarium Sapientiae Firmanae). 
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Polskie kolegium papież erygował 1 września 1582 roku i związał z oratorianami 

przy kościele Santa Maria in Valicella84. W 1584 roku jego rektorem został ojciec 

Antoni Talpa, autor krótkiego dzieła o powstaniu kolegium i obowiązującego w tej 

instytucji regulaminu zatytułowanego De Collegii Poloni in Alma Urbe institutio-

ne. Placówka ta nie istniała długo. Mimo starań, między innymi Filipa Nereusza 

i samego ojca Talpy, oraz zabiegów króla Stefana Batorego, a także jego bratanka 

Andrzeja Batorego, kolegium w 1586 roku zostało zamknięte, głównie z braku sta-

łych funduszy na utrzymanie ubogiej młodzieży85.

* * *

Kościoły narodowe w Rzymie funkcjonowały w oparciu o statuty aprobowa-

ne przez wikariusza Rzymu. Kościół portugalski otrzymał taki dokument 

w 1467 roku. W 1538 roku statuty zostały zreformowane, czyniąc portugalskiego 

ambasadora w Rzymie (był nim wówczas Pedro de Mascarenhas) protektorem 

hospicjum86. Kościół nacji hiszpańskiej, powstały z fundacji biskupa Ciudad 

Rodriga Alfonsa de Paradinasa, funkcjonował w oparciu o statut z 1485 roku 

(zmodyfikowany w 1491 roku). Świątynią mieli się opiekować najpierw dwaj, 

a w późniejszym czasie czterej administratorzy podlegający gubernatorowi pro-

tektorowi. W 1556 roku, z chwilą wstąpienia na tron, Filip ii podjął środki zmie-

rzające do objęcia kontrolą kościoła na poziomie instytucjonalnym, wpływając 

na strukturę organizacyjną administracji. W hospicjum ulokowano archiwum 

ambasady z archiwistą zatrudnionym na stałe87. Statut kościoła niemieckiego 

Santa Maria dell’Anima zreformował w 1584 roku Gerhard Voss, prowizor bra-

ctwa opiekującego się świątynią, wybitny teolog z diecezji Liège, przyjaciel wielu 

wpływowych kardynałów i zaufany człowiek papieża Grzegorza xiii. Stworzył 

strukturę administracyjną dzielącą odpowiedzialność za poszczególne obszary 

funkcjonowania hospicjum i kościoła pomiędzy kilku urzędników, a zbliżoną do 

aparatu urzędniczego działającego w kościele hiszpańskim. Utworzył bibliotekę 

oraz archiwum, w którym, w przeciwieństwie do archiwum hiszpańskiego, nie 

gromadzono korespondencji dyplomatycznej, a jedynie dokumenty związane 

z administrowaniem instytucją88. Statut miał być zatwierdzony bullą papieską, 

a kościół poddany wizytacji apostolskiej.

Statut kościoła polskiego, podobnie jak statuty innych świątyń narodowych, 

kształtował się stopniowo. Zarząd złożony z czterech prowizorów z czasem 
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poszerzył się o grono kolejnych urzędników. W 1611 roku powołano prokuratora 

do reprezentowania interesów kościoła na zewnątrz. Funkcję tę powierzano z re-

guły Włochom89. W 1614 roku wyodrębniono urząd poborcy do ściągania opłat 

i kontroli dochodów oraz ustanowiono funkcję skarbnika trzymającego pieczę 

nad wydatkami. Głównym źródłem prawodawstwa były uchwały – często nieprze-

strzegane – podejmowane przez zgromadzenie ogólne, których treść zapisywano 

w księgach protokołów. Najstarsze statuty powstały w języku polskim i zostały 

wpisane do księgi protokołów w 1615 roku90. Stanowiły one podstawę statutów 

uchwalonych w 1646 roku pod tytułem Leges et statuta ecclesiae et hospitalis sancti 

Stanislai in Urbe91. W 24 rozdziałach opisano szczegółowo cel istnienia domu goś-

cinnego dla pątników z ziem polskich oraz prawa i obowiązki zarządców świątyni 

oraz pielgrzymów. Celem nadrzędnym przyświecającym funkcjonowaniu insty-

tucji była, rzecz oczywista, opieka nad przybywającymi do grobów apostolskich 

pielgrzymami oraz troska o ich byt duchowy i materialny. Cel ten sformułował 

w bulli sam papież: 

Ponadto przy wspomnianym kościele św. Zbawiciela, bez niczyjej szkody, tą 

samą [daną Nam] władzą i mocą erygujemy i ustanawiamy na zawsze hospi-

cjum polskie, w którym to hospicjum, według mądrego rozporządzenia samego 

kardynała Stanisława, mogą być przyjmowani ubodzy pielgrzymi polscy oraz 

inni poddani tegoż króla przybywający na jakiś czas do wspomnianego miasta, 

na chwałę Bożą i dla wspomożenia potrzebujących92.

Władzę zwierzchnią nad hospicjum i kościołem sprawowało zgromadze-

nie generalne Polaków aktualnie przebywających w Rzymie, zbierające się co 

najmniej raz do roku, w oktawę święta św. Stanisława. Dopuszczano więcej 

tego rodzaju spotkań, szczególnie w razie konieczności wyboru nowych urzęd-

ników, nierzadko w miejsce tych opuszczających Rzym. W zebraniach mogli 

uczestniczyć Polacy zamieszkali w Rzymie na dłużej, wyłącznie szlacheckiego 

pochodzenia („nawet jeśli zajmowaliby się pracą rąk” – jak zaznaczono w statu-

tach). Prawa tego nie mieli zakonnicy, pielgrzymi i – jak wynika z protokołów 

– kobiety. W tym miejscu warto wspomnieć, że te ostatnie były wśród pątni-

ków przybywających z ziem polskich do Rzymu i choć stanowiły nikły odsetek 

pielgrzymów93, w hospicjum wyznaczano im osobne mieszkanie94. Prawa do 

głosowania byli pozbawieni mężczyźni bardzo młodzi oraz ci najstarsi, powyżej 

osiemdziesiątego roku życia95. Rangę i prestiż zebrań sporadycznie podnosili 

uczestniczący w nich posłowie polskich królów, jak prepozyt łaski Mikołaj Sta-

rzyński z misją dyplomatyczną w Republice Weneckiej, kanonik gnieźnieński 

Albert Wężyk uczestniczący w poselstwie Jerzego Ossolińskiego, sekretarze 
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monarchy Paweł Dolski z Dolska i Jan Heidenstein z Konar, a także duchowi 

i świeccy członkowie innych poselstw96. Zdarzało się, że w spotkaniach brali 

udział nowo mianowani nuncjusze w Polsce, jak Ludovico Torres, arcybiskup 

Andri mianowany przez Grzegorza xv (odnotowany w protokole posiedzenia 

z 14 maja 1621)97.

Bezpośredni zarząd nad kościołem obejmowali wybierani przez zgromadze-

nie generalne czterej prowizorzy-zarządcy, wedle zwyczaju dwóch świeckich 

i dwóch duchownych, a także wybierani przez prowizorów rektor oraz jego 

dwaj pomocnicy: wikariusz i zakrystian. Ponadto wybierano gwardiana bractwa 

św. Tryfona, rachmistrza-księgowego, poborcę i notariusza. Tego ostatniego 

najczęściej wyłaniano z grona publicznych notariuszy rzymskich98. Niekiedy 

zalecono wybór prokuratora spośród uczestniczących w zgromadzeniu general-

nym Polaków. Istotną funkcję pełnił rachmistrz, który przed wyborami nowych 

władz szczegółowo kontrolował roczne wydatki i przychody kościoła, opłacał 

podatki i dbał o prawidłowe wydatkowanie pieniędzy uzyskanych z dzierżawy 

mieszkań w hospicjum lub z lokat bankowych99. Prokurator rozstrzygał w spra-

wach spornych100. 

Urzędników wybierano na roczną kadencję. Zalecano, aby przynajmniej 

prowizor wywodził się z grupy osób doświadczonych, najlepiej już tę funkcję 

sprawujących, co miało zapewnić stabilność i ciągłość opieki nad hospicjum101; 

także poborca – w zgodzie ze statutami – winien swoją funkcję pełnić przez 

więcej niż jedną kadencję. Statuty precyzyjnie określały porządek wyboru za-

rządu, poczynając od kontroli rachunków przez rachmistrzów odbywającej się 

najczęściej tydzień przed zgromadzeniem, przez odczytanie regulaminu wybo-

ru, rozdanie kart do głosowania, odczytanie hymnu do Ducha Świętego i sam 

wybór, ogłoszenie wyników i wreszcie po zaprzysiężenie nowych urzędników 

oraz przekazanie im sprzętów kościelnych i kluczy.

Szczególną pozycję w gronie urzędników polskiej świątyni zajmował gwar-

dian Arcybractwa Najświętszego Ciała Chrystusa pod wezwaniem św. Tryfona. 

Z reguły był nim jeden z prowizorów kościoła polskiego, gdyż bractwo założył 

i osadził przy rzymskim kościele Augustianów kardynał Jerzy Radziwiłł. Bra-

cia odwiedzali chorych, dostarczali leki, a zmarłym oddawali ostatnią posługę. 

Stałym obowiązkiem konfratrów, szczególnie gwardiana, był udział zarówno 

w procesjach Bożego Ciała w kościele San Agostino, jak i w procesjach z innych 

okazji. Wyróżniali się ubiorem – białymi habitami z zasuniętymi na twarz kap-

turami. W 1735 roku kaplicę św. Tryfona zburzono, a bractwo przeniosło się do 

kościoła San Salvatore in Primicerio102. Podobne bractwa funkcjonowały przy 
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innych świątyniach i stanowiły jeden z najbardziej charakterystycznych przeja-

wów kultu i dewocji oraz narodowej reprezentacji w nowożytnym Rzymie103.

Statuty kościoła polskiego z 1646 roku określały również powinności i przy-

wileje rektora, który obok dbania o porządek nabożeństw i właściwe funkcjono-

wanie domu gościnnego miał szereg innych stałych obowiązków. Pierwszym było 

odbywanie raz w tygodniu spotkania z wikarym i kapelanami w celu omówienia 

celebrowanych mszy, intencji, w których miano je odprawić (zakazywano łącze-

nia intencji przez kilku kapłanów) oraz treści wygłaszanych kazań (niewygło-

szenie kazania skutkowało zmniejszeniem wynagrodzenia). Rektor miał prawo 

zwoływania i prowadzenia comiesięcznych zebrań prowizorów, choć w praktyce 

spotkania odbywały się rzadziej. Dysponował inwentarzem, sprawdzał stan za-

chowania wyposażenia hospicjum, szczególnie sypialni dla pielgrzymów, starał 

się o fundusze na rzecz kościoła, miał prowadzić księgę, w której odnotowywano 

jałmużny, oraz katalog pielgrzymów, a także zapewnić dozorcę, zwłaszcza na czas 

nieobecności kapłanów. W zakresie jego kompetencji leżała również kontrola 

wystawianych przez ordynariuszy poszczególnych diecezji listów i poświadczeń 

dla pielgrzymów. W rzeczywistości wiele z tych obowiązków rektorzy cedowali na 

innych. Wysokość udzielanej jałmużny z nazwiskami pielgrzymów wpisywano do 

ogólnych ksiąg dochodów i wydatków kościoła. Osobny spis pielgrzymów zaczęto 

prowadzić dopiero w 1739 roku. Powinnością rektora była także troska o chorych, 

staranie się o miejsce dla nich w szpitalu i słuchanie ich spowiedzi. Statuty osta-

tecznie uporządkowały procedurę wyboru rektora przez prowizorów. Trzy lata 

wcześniej, w 1643 roku, jeden z prowizorów kościoła Jan Tarnowski przedstawił 

zgromadzeniu generalnemu propozycję powierzenia każdorazowo tego zaszczyt-

nego stanowiska wskazywanemu przez kapitułę krakowską stypendyście fundacji 

biskupa Jakuba Zadzika. W ten sposób wybrano Jana Chryzostoma Bodzętę, 

choć – jak wynika ze statutów – szybko z tej praktyki zrezygnowano i powró-

cono do dawniejszego zwyczaju wyboru rektora spośród wszystkich kapłanów 

przebywających w Rzymie104.

Omawiane statuty w rozdziale trzynastym nakładały na rektora obowiązek 

sporządzania inwentarzy kościoła i hospicjum oraz odpowiedniego zabezpie-

czenia tych dokumentów105. Rektor miał przygotować dwa inwentarze, jeden 

zawierający wykaz sprzętów świętych w kościele i zakrystii (naczyń i paramentów 

liturgicznych) oraz drugi (z włoskiego nazwany „garderoba”) ze spisem sprzę-

tów będących w posiadaniu rektora oraz należących do hospicjum (m.in. mebli, 

tkanin). Oba dokumenty deponowano w archiwum, a ich kopie przekazywano 

zakrystianowi (inwentarz kościoła i zakrystii) oraz kustoszowi (inwentarz ho-

spicjum i wyposażenia mieszkania rektora). W nich należało zapisywać zmiany 

stanu posiadania, informować o wymianach i wszelkich naprawach sprzętów 

w kościele i domu gościnnym106.

Wikary spełniał niejako funkcję zastępcy rektora i w razie jego nieobecno-

ści reprezentował hospicjum. Powinnością wikarego było codzienne odprawianie 
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litanii do Matki Boskiej w intencji żyjących i zmarłych dobroczyńców kościoła, 

odmawianej wieczorem w towarzystwie pielgrzymów i stałych mieszkańców ho-

spicjum. Zakrystian sprawował pieczę nad sprzętami kościelnymi, przygotowywał 

je do nabożeństwa, zamykał i otwierał kościół, przyjmował intencje mszalne, miał 

obowiązek informowania rektora o kapłanach zaniedbujących odprawianie mszy 

świętych. Mógł również przyjmować pielgrzymów i kierować ich do odpowiednich 

osób oraz troszczyć się o pątników podczas ich pobytu w hospicjum. Notariusz 

spełniał rolę doradcy prawnego i handlowego.

Zarząd nad kościołem kształtował się stopniowo i ewoluował. O ile liczba 

administratorów nie zmieniła się, jak można sądzić, od samego początku, o tyle 

pojawienie się innych, mianowanych urzędników związane było z różnymi oko-

licznościami. W 1630 roku Kongregacja Świętej Wizytacji nakazała prowizorom 

wyznaczenie osobnego poborcy, który miał egzekwować czynsze oraz lokować pie-

niądze w jednym z rzymskich banków, a administratorom poleciła przedstawianie 

rachunków rachmistrzowi kongregacji107.

W statucie kościoła polskiego zapisano, że w hospicjum przyjmowani mogli 

być Polacy i Litwini oraz pozostali mieszkańcy Królestwa Polskiego, a więc także 

Rusini. Przeświadczenie o wynikającym z łączności państwowej istnieniu jednej 

wspólnoty mieszkańców obu krajów było już powszechne, przynajmniej wśród 

Polaków. W akcie unii lubelskiej stwierdzono, że powstaje „jedna a spolna Rzecz-

pospolita, która się ze dwu państw i narodów w jeden lud zniosła i spoiła”108. Myśl 

tę powtórzył Stanisław Sarnicki, pisząc, że „Korona Polska a Wielkie Księstwo 

Litewskie jest nie różna ani dwojaka, ale jedna Rzeczypospolita, która się ze dwu 

narodu w jeden lud zniosła i spoiła”109. Zabroniono przyjmowania w hospicjum 

polskim Węgrów, Czechów, Morawian i Ślązaków oraz kapłanów obłożonych kara-

mi kościelnymi lub którąś z form cenzury (suspensą, interdyktem, ekskomuniką). 

Pojęcie narodu polskiego identyfikowano zatem ze wspólnotą zamieszkującą ob-

szar Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz innych prowincji 

wchodzących w skład Rzeczypospolitej, niezależnie – jak można sądzić na pod-

stawie analizy apelu wystosowanego w 1712 roku przez administratorów kościoła 

do mieszkańców tych ziem110 – od nierówności i wyzysku panujących w istocie na 

tym obszarze oraz jego różnorodności etnicznej i kulturowej111. Podobnie pojęcie 

narodu rozumiano w innych wspólnotach. Według protokołu z 1484 roku przy-

należność do bractwa przy kościele San Luigi dei Francesi była uwarunkowana 

wymogami dotyczącymi pochodzenia i języka. Dopiero w 1581 roku administrację 

ograniczono do 24 deputowanych pochodzących z Królestwa Francji oraz z Lota-

ryngii i Sabaudii, niezależnie od używanego na tych obszarach języka. Podobnie 

było w hospicjum niemieckim, a więc przeznaczonym dla przybyszy z kraju hete-

rogenicznego, na który składały się jednostki administracyjne o zróżnicowanym 

charakterze. Tu przynależność do wspólnoty wyznaczał przede wszystkim język, 

a dopiero u progu nowożytności miejsce i obszar zamieszkania. W kościele San 

Giuliano należącym do Flamandów funkcje administracyjne mogły pełnić jedynie 
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osoby wywodzące się z obszaru Hrabstwa Flandrii, ale pielgrzymów przyjmowano 

z wszystkich 17 prowincji podzielonego po wojnie trzydziestoletniej terytorium112. 

Po przyłączeniu południowej Flandrii do Francji (1715) w hospicjum flamandzkim 

San Giuliano odmawiano przyjmowania pielgrzymów z tego obszaru. 

Po przybyciu do Rzymu polscy pielgrzymi zgłaszali się do rektora, który wy-

rażał zgodę na ich pobyt i odsyłał pątników do administratora zajmującego się 

zakwaterowaniem. Zgodnie z bullą papieską, goście mogli przebywać w hospicjum 

nie dłużej niż 15 dni. Pielgrzymi mieli możliwość otrzymania jałmużny, w tym 

ustanowionej w 1615 roku jałmużny chleba (przysługiwały im dwie bułki dzien-

nie), ale po spełnieniu określonych warunków, które obejmowały przystąpienie 

do spowiedzi i komunii świętej oraz uzyskanie pozytywnej opinii rektora domu 

gościnnego o obyczajach i uczciwości przybyszy113. Powinnością pielgrzyma było 

uczestnictwo w litaniach za fundatorów i dobroczyńców, sprzątanie hospicjum 

(obowiązek ten należał jedynie do świeckich) oraz kościoła (w każdą sobotę), 

zgodne z wymogami moralności prowadzenie się w mieście i powrót do hospicjum 

przed godziną pierwszą w nocy114. Administratorzy mieli możliwość wyrzucenia 

gości wdających się w bójki, nieposłusznych rektorowi bądź nadużywających al-

koholu (ale dopiero po trzecim tego typu występku), a zwłaszcza załatwiających 

potrzeby fizjologiczne w sypialni. Ich niegodne postępowanie rzutowało w opinii 

prowizorów na cały naród. Karą dla najbardziej zuchwałych gości były wprowa-

dzone w statutach „obowiązkowe” i „karne” ofiary na rzecz kościoła w dniu wyjaz-

du, co skutecznie wpłynęło na poprawę zachowania pielgrzymów w przyszłości115. 

W podobnym tonie sformułowane były powinności pielgrzymów w osiemnasto-

wiecznych statutach: 

Jeśli zaś ktoś by wszczynał kłótnie, bójki, zamieszanie, był nieposłuszny rekto-

rowi czy gospodarzowi, niech rektor pozbawi go prawa pobytu w hospicjum 

i wyrzuci. Jeśli natomiast lekko zawini, niech będzie przez rektora upomniany, 

a jeśli to się powtórzy, niech będzie wyrzucony. Tak samo, gdy ktoś pijany, 

kłótliwy, hałaśliwy, upomniany się nie poprawi, niech zostanie przez rektora 

odesłany. Podobnie włóczących się po Rzymie na hańbę narodu i wichrzycieli 

pokoju i zgody znanych wśród rodaków niech rektor trzykrotnie upomni, a gdy 

się nie poprawią, należy ich doprowadzić do kardynała protektora, aby kazał 

ich wyrzucić z Rzymu116.

* * *

Do najstarszego inwentarza kościoła polskiego wpisano 152 pozycje bibliotecz-

ne117. Kwestia biblioteki była podnoszona od samego początku funkcjonowania 

hospicjum polskiego118. W 1619 roku ustalono, że za zgodą prowizorów mogą 
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z niej korzystać czytelnicy. Nakazano sporządzenie inwentarza i założenie rejestru 

czytelników119. Z uwagi na zdarzające się kradzieże książek postanowiono w tym 

samym roku wstawić kraty do szafy, w której przechowywano zbiory bibliotecz-

ne120. We wrześniu 1633 roku polecono wikaremu spisać wszystkie pozycje, jako 

przyczynę podając powtarzające się zaginięcia książek121. Rok później określono 

maksymalny czas ich przetrzymywania – do trzech miesięcy, wprowadzono sy-

stem rewersów, które archiwizowano w osobnej, zamykanej na klucz skrzyneczce 

oraz powołano bibliotekarza, który miał dbać o katalog zbiorów i przestrzega-

nie harmonogramu wypożyczeń122. Bibliotece i sposobowi jej funkcjonowania 

poświęcono odrębny punkt w statutach kościoła z 1646 roku. Obowiązek opieki 

nad nią spadł na rektora, który miał sprawować pieczę nad inwentarzem, rea-

lizować zamówienia i kontrolować, jakiego rodzaju książki trafiały do zasobu 

drogą zakupu lub jako dary123. Warunkiem wypożyczenia był wpis do indeksu 

z nazwiskiem czytelnika i tytułem wybranej przez niego pozycji oraz uiszczenie 

opłaty w wysokości 1 juliusza w ciągu miesiąca; pozyskane w ten sposób pienią-

dze przeznaczano na zakupy nowych ksiąg lub restaurację zniszczonych tomów. 

Statuty zabraniały wywożenia książek z Rzymu pod groźbą ekskomuniki124. Kilka 

lat później (1656) wprowadzono limit udostępnień – maksymalnie pięć ksią-

żek i opłatę wysokości 1 grosza za wypożyczenie125. W 1656 roku zakupiono 

30 nowych publikacji za 3 skudy i 37 bajoków126, a rok później Paweł Milkowski 

ofiarował 6 druków o nieznanej treści127. W 1659 roku na czytelników nałożono 

stałą, miesięczną opłatę w wysokości 1 juliusza i zakazano im udostępniania 

wypożyczonych książek innym osobom128. W 1665 roku pieczę nad biblioteką 

powierzono kanonikowi warszawskiemu Chryzostomowi Olszowskiemu. Miał 

osobiście wydawać i odbierać książki, a na rewersach zamieszczać dokładną 

datę wypożyczenia129. Funkcję bibliotekarza 14 maja 1670 roku objął Ambroży 

Szalewicz, doktor filozofii130. W 1675 roku podniesiono opłatę za korzystanie 

z biblioteki do 3 juliuszy miesięcznie131. Na posiedzeniu generalnym w styczniu 

1692 roku zdecydowano o uporządkowaniu księgozbioru. W tym celu zamówio-

no szafę o prostej formie („sed formam simplicionis antiquo”)132. Rok później, 

5 lutego, kongregacja zaleciła nowym prowizorom powiększenie i uporządko-

wanie biblioteki133. W 1732 roku odnowioną szafę biblioteczną przeniesiono do 

jednego z pokojów zajętych przez rektora i jemu powierzono ścisłą kontrolę 

nad cennym zbiorem134. Już wówczas wiele spośród książek było zaginionych, 
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inne pozostawały w złym stanie. Księgi postanowiono kolejny raz zinwentaryzo-

wać i odpowiednio ułożyć. Założono księgę czytelników i wprowadzono opłatę 

w wysokości 1 juliusza za wypożyczenie każdego tomu135. Rektor nie wywiązał 

się szybko z zaleceń prowizorów, skoro w maju 1734 roku kolejny raz zauważono 

nieporządek w bibliotece. Wówczas sami prowizorzy zaproponowali rektorowi 

pomoc w uporządkowaniu księgozbioru136. W 1750 roku zapłacono 1 skuda za 

książkę „de capite ordinis Sancti Spiritus”137.

O archiwum nie dysponujemy aż tyloma wiadomościami. Najstarszą infor-

macją na temat archiwum jako odrębnego pomieszczenia jest wpis dotyczący 

skarbca z kluczami, w którym umieszczono różne dokumenty. Były wśród nich 

akta związane z dawną administracją i dzierżawą domów należących do parafii 

(niezachowane), księgi wydatków i dochodów, księga protokołów, bulla Grze-

gorza xiii, księga zmarłych (niezachowana), księga darowizn, księga wydatków 

i dochodów, inwentarze oraz opisy kościoła i hospicjum, spis wydatków na bu-

dowę (niezachowany), kontrakty z dzierżawcami pieca wapiennego, dokumenty 

dotyczące legatów Rozdrażewskiego (niezachowane) i innych darowizn na rzecz 

hospicjum oraz protokoły z wyborów prowizorów138. W 1648 roku postanowiono, 

że wszystkie wiadomości dotyczące obchodów różnych świąt oraz spraw kościoła 

i hospicjum muszą być odnotowywane w woluminach, księgach zwartych, do 

których założono odrębny indeks (rubrycellę) z odniesieniem do poszczególnych 

tomów i stron. Za niezbędne uznano również gromadzenie dokumentów luźnych, 

w tym akt odnoszących się do działalności rektora, prowizorów i pozostałych 

urzędników, spraw pielgrzymów oraz zgromadzeń generalnych139. Dopiero sta-

tuty z 1748 roku uszczegółowiły kwestie związane z dokumentami archiwalnymi. 

Podobnie jak bibliotekę, także archiwum ulokowano w pomieszczeniu skomu-

nikowanym z mieszkaniem rektora. Szczegółowo opisano, jakiego rodzaju akty 

rejestrowane u notariusza mają być przechowywane w archiwum. Zakwalifiko-

wano do nich między innymi kontrakty, aktywa, pasywa, testamenty, donacje, 

legaty, a przede wszystkim szczegółowy opis całego hospicjum. Do czuwania nad 

procesami sporządzania, rejestracji i przechowywania dokumentacji zobligowano 

w nowych statutach administratorów140.

Sposób administrowania hospicjum nie zmienił się do 1757 roku, kiedy to 

opracowano kolejne statuty. Wyjątkiem był ośmioletni okres zawieszenia statutów 

w związku z rozciągnięciem papieskiej kurateli nad instytucją pogrążoną wówczas 

w długach spowodowanych wydatkami na kompleksową przebudową hospicjum. 

Najpierw w marcu141, a następnie w kwietniu 1727 roku murarze zażądali od prowi-

zorów wypłaty zaległych należności (1500 skudów)142. O spłatę długów upominali 

się także inni wierzyciele, w tym rektor Kolegium Irlandzkiego, który wytoczył 

 Ibidem.

 Ibidem, s. .

 , sygn. -, s. . Zapewne chodzi wydane po raz pierwszy w Lyonie w  r. dzieło 

Pierre’a Sauniera De capite sacri ordinis Sancti Spiritus dissertatio. In qua ortus progressusque 
ordinis totius ac speciatim Romanae domus amplitudo, praerogativm ius, & oeconomia disse-
runtur, Lugduni .

 , sygn. -, k. v.

 , sygn. -, k. r.

 , sygn. -, k. v.

 , sygn. -, s. .

 Ibidem, s. .





hospicjum proces. Nieskuteczność zabiegów o wsparcie prowadzonych w kraju, 

między innymi u marszałka nadwornego koronnego Stanisława Chomętowskiego, 

zmusiły prowizorów do zwrócenia się o pomoc do kardynała protektora Annibalego 

Albaniego143. Ten 16 czerwca 1727 roku złożył wizytę w kościele144. Jej konsekwencją 

stało się zawieszenie na okres ośmiu lat dotychczasowych statutów i ustaw oraz 

przejęcie przez kardynała zarządu ekonomicznego nad instytucją, który w imieniu 

kardynała protektora sprawował arcybiskup Petry i sekretarz kongregacji biskupów 

Antonio Saverio Gentili145. Albani nakazał zamknąć wszystkie relikwie (równo-

cześnie obiecując sprawienie nowych) i oddać Gentilemu klucze do skarbca146. 

Rektorowi przydzielono nowe pokoje nad zakrystią i zobligowano go do rzetelnego 

odprawiania mszy rocznicowych oraz ogólnej troski o świątynię, zakrystię i hospi-

cjum. Jemu także powierzono zadanie znalezienia nowych lokatorów, od których 

czynsze mogły wspomóc finansowo kasę hospicjum.

Mimo nadzoru komisarycznego życie kolonii polskiej toczyło się zgodnie 

z dotychczasową praktyką. Wciąż wybierano prowizorów i rektora, ale już w obec-

ności papieskiego komisarza, który swoje działania ograniczał jednak do ścisłej 

kontroli przychodów i wydatków. W jego imieniu pracował Bartolomeo Sac-

chetti wybrany przez prowizorów na poborcę (12 września 1728). Do głównych 

obowiązków Sacchettiego należały prowadzenie ksiąg rachunkowych, ściąga-

nie czynszów oraz kontrola spłaty długów147. Sami prowizorzy mieli obowiązek 

informowania Gentilego o sytuacji i przedstawiania mu w jego rezydencji na 

Palatynie spisu wszystkich wydatków i dochodów oraz zaciągniętych kredytów, 

a także innych należności. Wykazy te sporządzał rachmistrz, Włoch, Francesco 

Castilioni148. Ten kilkuletni okres ścisłej kontroli doprowadził do poprawy sta-

nu finansów oraz zdjęcia papieskiej kurateli, niewątpliwie uderzającej w prestiż 

kościoła narodowego.

Budowa okazałego hospicjum, mimo ruiny finansowej, w dłuższej perspektywie 

poprawiła sytuację polskiego ośrodka. Dzierżawa pokoi była bowiem stałym źród-

łem niemałych dochodów. O ile na początku XVIII wieku pokoje wynajmowało 

nie więcej niż dziesięciu lokatorów, o tyle już w połowie tego samego stulecia liczba 

ta podwoiła się. Pokoje (stanze) zamieszkiwały osoby z niższych warstw, z reguły 

Włosi, przede wszystkim kupcy, rzemieślnicy, murarze, często najmujący te same 

mieszkania przez dwa, a nawet trzy pokolenia149. Niektórzy pracowali na rzecz 
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hospicjum, które zaopatrywali w różne produkty, takie jak wosk lub żywność. In-

nych najmowano do różnych prac. Szklarz Giovanni de Rossi naprawiał okna (1705, 

1706), a tokarz Bartolomeo Gai drewniane wyposażenie pomieszczeń (1706)150. 

Wysokość czynszu płaconego miesięcznie na początku XVIII wieku wynosiła od 

1 skuda i 50 bajoków do 2 skudów i 70 bajoków, choć odstępstw od tej reguły nie 

brakowało.

W połowie lat czterdziestych XVIII wieku sytuacja finansowa kościoła znowu 

uległa pogorszeniu. Na posiedzeniu, które odbyło się 24 marca 1745 roku, pro-

wizorzy postanowili zwrócić się do archiprezbitera kościoła Mariackiego w Kra-

kowie księdza Jacka Łopackiego i kanonika gnieźnieńskiego Michała Awedyka 

z prośbą o wstawiennictwo u króla i szlachty oraz pomoc w rozwiązaniu proble-

mów materialnych instytucji151. Apel widocznie nie przyniósł pożądanych rezul-

tatów, skoro trzy lata później, 8 kwietnia 1748 roku, na zebraniu rady prowizorów 

ówczesny rektor Jan Mokronowski opisał trudny, wynikający z szeregu długów 

stan ekonomiczny hospicjum. Mając w pamięci niechlubny epizod papieskiego 

dozoru, zaproponował wybór krakowskiego biskupa Andrzeja Stanisława Kostki 

Załuskiego na protektora kościoła; biskupa wybrano jednogłośnie152. Decyzję 

zatwierdził 20 stycznia 1749 roku król August iii odrębnym przywilejem, którego 

streszczenie wpisano do księgi protokołów rady prowizorów153. Od 17 maja 1752 

do 27 czerwca 1757 roku odbywała się generalna wizytacja kościoła i hospicjum 

przy udziale kardynała protektora Królestwa Polskiego Giovanniego Francesca 

Albaniego, piastującego tę funkcję od 1751 roku, bratanka poprzedniego protek-

tora – Annibale Albaniego154. Wydaje się, że w okresie tym zaprzestano spotkań 

i zawieszono administrację, a przynajmniej protokoły z tego czasu nie zachowały 

się do dzisiaj. Zapewne powstawały wówczas nowe statuty, które miał opracowy-

wać i konsultować w Polsce ksiądz Antoni Żołędziowski, doktor obojga praw na 

wydziale teologicznym Uniwersytetu Krakowskiego i kanonik kolegiaty św. Flo-

riana w Krakowie155. Nowe statuty zatwierdził August iii 18 lutego 1757 roku, 

potwierdzając protektorat krakowskiego biskupa nad hospicjum i kościołem 

polskim w Rzymie156. 

W rozdziale drugim owych statutów, zatytułowanym De patrono seu protectore 

ecclesiae et hospitii nationis Polonorum czytamy: 

I. Szczególna promocja polskiego kościoła i hospicjum pod wezwaniem św. Sta-

nisława, biskupa krakowskiego, faktycznie będzie spoczywać na biskupach 

krakowskich. II. Będzie należało do obowiązków tegoż biskupa protektora 

 , sygn. -, k. r.

 , sygn. -, s. .

 , sygn. -, s. –. W zebraniu wzięło udział  Polaków: August i Aleksander Sułkow-

scy, Stanisław Biegański, Stefan Dembowski, Antoni Dembowski, Florian Rozwadowski, Mikołaj 

Dembowski, Jan Mokronowski, Tadeusz Lipiński, Antoni Filipowski, Ignacy Święcicki, Stanisław 

Łuba, Antoni Gliński, Andrzej Przyjemski, Franciszek Neuhauser, Ignacy Krzyżanowski, Ignacy 

Cieński, Aleksander Grąbczewski, Maciej Luzarkiewicz, Wawrzyniec Zaborowski, Józef Żabicki, 

Szymon Otocki, Andrzej Jakubiński.

 , sygn. -, s. –; Przybyszewski , s. –.

 , sygn. -, s. –.

 Ibidem, s. . Ok.  r. wyjechał do Rzymu jako promotor kanonizacji św. Jana Kantego 

i przebywał tam do  r.; Przybyszewski , s. .

 , sygn. -, Statuta ecclesiae et hospitalis sancti Stanislai in Urbe anno .





w ustalonych czasach wysyłać w roli wizytatora kościoła i hospicjum jakiegoś 

biskupa albo innego dostojnika kościelnego obecnego w Rzymie, upoważnio-

nego, by zapoznał się z zarządzaniem sprawami duchownymi i doczesnymi, 

przejrzał rachunki rektora, zarządców i poszczególnych szafarzy i wypełnił 

to wszystko, co zostanie mu szczegółowiej polecone przez specjalne pis-

mo. III. Postanowienia takiej wizytacji przez rektora niech będą przechowy-

wane w archiwum. Wizytacja niech rozpoczyna się uroczyście, z wezwaniem 

Ducha Świętego i niech kończy się dziękczynieniem157.

Nowe statuty wyznaczyły konkretne obowiązki czterem prowizorom. Pierwszy 

miał sprawować funkcję administratora, troszcząc się o kościół i hospicjum, drugi 

dbać o budynki rozległego już wówczas kompleksu i świątynię oraz sprawować 

pieczę nad ich majątkiem ruchomym. Do trzeciego prowizora należało prowa-

dzenie księgowości, spisów przychodów i wydatków, a do ostatniego – pełnienie 

obowiązków archiwisty. O ile wybór prowizorów odbywał się według dotychcza-

sowej praktyki, o tyle rektora mianował krakowski biskup na czas nieokreślony158. 

Na mocy nowych statutów rektor otrzymywał większą władzę, ale równocześnie 

nakładano na niego nowe powinności. Miał sprawozdawać przychody i rozchody, 

opiekować się sprzętami w zakrystii i kościele, czuwać nad kwestią intencji mszal-

nych i przyjmować pielgrzymów. Ze względu na fakt, że w statutach odebrano 

rektorowi pensję, tę prestiżową funkcję mógł objąć jedynie duchowny o odpo-

wiednim statusie społecznym, a zwłaszcza majątkowym.

W przyjętych wówczas przepisach zmieniono sposób wyboru nowych prowi-

zorów w miejsce ustępujących przed upływem kadencji. Wybierali ich sami pro-

wizorzy i rektor w tajnym głosowaniu. Rektorowi podlegał bezpośrednio kustosz, 

który odpowiadał za pielgrzymów, ich gościnne przyjęcie, kontrolę listów uwierzy-

telniających oraz późniejszy kontakt pątników z rektorem. Musiał przebywać na 

terenie hospicjum w godzinach porannych oraz nocnych. Rachmistrz, podobnie 

jak wcześniej, miał dbać o księgi rachunkowe, bilans przychodów i rozchodów. 

Nie zmieniły się również obowiązki poborcy, który odbierał prowizje czerpane 

z różnych lokat, banków, podatków i czynszów. W jego gestii leżały sprawy zwią-

zane z wynajmem mieszkań. Prokurator, jak dawniej, pełnił funkcję „prawnika” 

narodowej świątyni, reprezentując kościół i hospicjum w sporach i procesach są-

dowych. Takie same obowiązki jak uprzednio miał mieć również notariusz, uczest-

niczący w spotkaniach prowizorów i potwierdzający wszelkie transakcje. Także 

obowiązki zakrystiana nie uległy zmianie. Należało do nich dbanie o porządek 

 Cyt. za przekładem nieustalonego autorstwa wykonanym na zlecenie arcybiskupa Szczepana 

Wesołego. Tekst oryginalny brzmi: „De patrono seu protectore ecclesiae et hospitii. . Nationalis 

ecclesiae et hospitii sub titulo sancti Stanislai episcopi Cracoviensis specialis promotio actu in 

episcopis Cracoviensibus residebit. . Episcopi protectoris statis temporibus delegare in visi-

tatorem ecclesiae et hospitii aliquem praesulem, vel alium in dignitate ecclesiastica constitutum, 

virum Romae praesentem cum facultate de regimine spiritualium et temporalium cognoscendi, 

rationes a rectore et provisoribus singulisque ministris recipiendi ac ea omnia, quae ipsi per 

specialem instrumentum latius committentur exequendi. . Decreta huiusmodi visitationis 

per rectorem asserventur in archivo solemniterque aperiatur visitatio cum invocatione Sancti 

Spiritus et cum gratiarum actione claudatur” (, sygn. -, k. r–v).

 Ibidem, k. v: „Electio rectoris episcopi protectoris erit istiusque arbitrio durabit in officio, 

convocata ideo congregatione generali exhibitisque literis episcopi protectoris, rector actualis 

palam electionem publicabit et noviter electi possesionem formalem capient ad distinctionem 

officii, quo facto in rectorem actualem curam declinabunt”. 





służby kościelnej, sprawy związane z intencjami mszalnymi stałymi i zamawianymi 

oraz utrzymanie ładu w zakrystii. W kompetencjach zakrystiana leżała również 

kwestia przechowywania sprzętów i troska o ich stan fizyczny oraz ewentualne 

naprawy. Nowym urzędnikiem, który zyskiwał głos doradczy, był konsyliariusz 

(„consiliario”), podległy bezpośrednio protektorowi, ale wybierany przez prowi-

zorów i rektora. 

Sytuacja kościoła św. Stanisława zmieniła się wraz ze śmiercią biskupa Załuskie-

go. W 1759 roku krakowskie biskupstwo objął Kajetan Sołtyk159, który 13 września 

1759 roku mianował na rektora księdza Antoniego Sierakowskiego, otrzymującego 

stypendium z fundacji biskupa Jakuba Zadzika. Krakowski hierarcha usiłował rów-

nież wpływać na wybór prowizorów. W jednym z listów do rektora i prowizorów 

pisał: „Obliguję przy tym W.M.M. Panów, abyście na przyszłej elekcyi obrali za 

prowizora J.M. księdza barona Pugeta, który jako nasz nacyjonalista, a continuo 

permanent w Rzymie, aby był instruktus o interesach kościoła naszego, sądzę za 

rzecz potrzebną”160. Już Maciej Loret skonstatował, że biskup „postępował au-

torytatywnie, był zazdrosny o swoją władzę nad hospicjum, nie pozwalał w nie-

czem zarządowi występować samodzielnie a nawet narzucał swoich kandydatów 

na prowizorów”161. Sołtyk popierał Jakuba Pugeta (Puszeta), sekretarza Teodora 

Schenka, rektora niemieckiego kościoła Santa Maria dell’Anima oraz przedsta-

wiciela Augusta ii przy Stolicy Apostolskiej jako elektora saskiego. Karykaturę 

Pugeta narysował w 1725 roku Pier Leone Ghezzi162. Na rysunku malarz zawarł 

cenną z perspektywy niniejszych rozważań informację, że w tym czasie Puget 

pełnił funkcję radcy („consigliere”) hrabiego Lagnasco, przedstawiciela Augusta ii 

w Rzymie po wyborze Benedykta xiii163, o czym będzie jeszcze mowa. Niedługo 

potem pozycja Sołtyka, znanego oponenta króla Stanisława Augusta Poniatow-

skiego, uległa gwałtowniej zmianie. 

24 października 1764 roku zdjęto z fasady kościoła herb Augusta iii i wywie-

szono nowy – króla Stanisława Augusta Poniatowskiego164. Na mocy konstytucji 

sejmowej z 3 grudnia 1764 roku, wbrew dotychczasowej praktyce podejmowania 

decyzji w sprawach kościoła i hospicjum wyłącznie przez Polaków przebywających 

w Rzymie, udzielono kościołowi polskiemu protekcji króla i Rzeczypospolitej165, 

z naciskiem na króla, który po deportacji Sołtyka do Kaługi w 1767 roku, uzyskał 

głos decydujący w sprawach zarządu nad hospicjum, uzurpując sobie prawo do 

wyboru rektora. 19 lipca 1770 roku przedstawiono zgromadzeniu generalnemu 

list, w którym król „chce i wybiera na urząd rektora kościoła i domu św. Stanisła-

wa” scholastyka kijowskiego Andrzeja Chołoniewskiego166. O zmarginalizowaniu 

roli krakowskiego hierarchy świadczą choćby zabiegi ówczesnego rektora księdza 

Andrzeja Wołłowicza o fundację dwóch tablic upamiętniających Stanisława Hoz-

jusza i restaurację kościoła w czasach Poniatowskiego, z zupełnym pominięciem 
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biskupa krakowskiego. Projekt inskrypcji na tablicach rektor wysłał do nieokre-

ślonego adresata w Polsce, aby ten owe „podpisy prezentował arcyroztropnemu 

krytykowi, biegłemu i mnie przyjaznemu I[gnacemu] ks. Bieńkowskiemu” oraz 

Gaetanowi Ghigiotiemu, sekretarzowi królewskiemu zajmującemu się sprawami 

rzymskimi, prosząc ich o konsultację.

18 marca 1789 roku opublikowano dekret pod tytułem Sposób, którego należy 

się trzymać w administrowaniu kościoła nacyjonalnego Polski istniejącego w Rzy-

mie. Królewski dokument, aczkolwiek niezgodny z ówczesną decyzją Kongregacji 

Soboru, uzależnił administrację i zarząd kościoła od króla. W tym samym czasie 

Hugo Kołłątaj snuł plany urządzenia w polskim hospicjum placówki dla stypen-

dystów malarni, niedoszłej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie167. Kołłątaj 

zaproponował reorganizację funduszów hospicjum, licząc, że po przyłączeniu do 

nich istniejących zapisów stypendialnych dla młodzieży polskiej kształcącej się we 

Włoszech skumulowane środki wystarczą na utrzymanie dziesięciu stypendystów 

przez sześć lat168. Planów tych jednak nie zrealizowano. Nowe przepisy faktycznie 

ograniczyły rolę rektora do zarządu kościoła, natomiast administracja wszystkich 

dochodów i majątku kościelnego zależała od posła Rzeczypospolitej169. W konse-

kwencji takiego rozwoju sytuacji wraz z upadkiem Rzeczypospolitej protekcję nad 

kościołem objął Aleksander ii, car Rosji i król Polski170.

* * *

Omawiając funkcjonowanie kościoła polskiego Najświętszego Zbawiciela 

i św. Stanisława, nie sposób pominąć istnienia w Wiecznym Mieście hospicjum 

ruskiego i kościoła Santi Sergio e Bacco (śś. Sergiusza i Bakchusa)171. Na prośbę 

króla Zygmunta III świątynia ta, wzniesiona według projektu Giacoma della 

Porty w 1589 roku, oraz budynki z nią sąsiadujące zostały w 1639 roku oddane 

przez papieża Urbana viii „narodowi polskiemu na założenie tam dla narodu 

ruskiego, integralnie już wówczas z polskim złączonego – kolegium duchownego 

dla kształcącej się młodzieży Zakonu św. Bazylego”172. W fundacji tej wyraź-

nie wybrzmiało powszechne wśród polskich elit przekonanie o hierarchicznym 

charakterze własnej identyfikacji narodowej wyrażone w pismach Stanisława 

Orzechowskiego, który określał tożsamość mieszkańców Rusi za pomocą sfor-

mułowania „gente Ruthenus, natione Polonus”173. Bullę fundacyjną odebrał 

Mikołaj Korsak (noszący imię zakonne Rafał), zwierzchnik Kościoła unickiego 

w Rzeczypospolitej. 17 maja 1640 roku wziął udział w zgromadzeniu generalnym 

Polaków przy kościele św. Stanisława174. Musiało to być dla tych ostatnich ważne 

wydarzenie, skoro uczestniczyli w nim Jerzy Tyszkiewicz, biskup żmudzki oraz 
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przedstawiciele najbardziej znaczących rodzin magnackich: Konstanty i Izydor 

Zasławscy, Michał Czartoryski, Jan Tyzenhaus, Stanisław Stefan i Krzysztof Zyg-

munt Pacowie, Zygmunt Wierzbowski, Andrzej Zawisza, Stanisław Koryciński 

oraz kilkudziesięciu innych Polaków, w tym dziesięciu duchownych175. Korsak, 

który zmarł w Rzymie w sierpniu tego samego roku, pozostawił hospicjum ru-

skiemu okazałą bibliotekę liczącą niemal 300 woluminów, które służyć miały 

studentom ruskim. Przywieziono też z Polski liczne szaty liturgiczne i ikony. 

W 1656 roku wizytowali hospicjum oratorianin Virgilio Spada i Giovanni Pa-

strizio176. Znaczny legat na rzecz stypendium dla uczniów zapisał Jan Ignacy 

Dubowicz, „Polonus Lithuanus”. Papież Urban viii udzielił kościołowi trzech 

odpustów na święta św. Mikołaja, świętych Sergiusza i Bakchusa oraz św. Bazy-

lego – patronów trzech ołtarzy w kościele, a w 1667 roku dodał odpust na święto 

bł. Jozafata Kuncewicza177. Dwa lata po objęciu świątyni istniejąca przy niej 

parafia została przeniesiono do kościoła San Francesco da Paolo, a w należących 

do niej uprzednio budynkach utworzono „Collegium Ruthenorum”178. Brat ów-

czesnego papieża kardynał Antonio Barberini dokupił w 1645 roku dla kościoła 

ruskiego sąsiednie działki razem z domami dla zakonników oraz ustanowił rocz-

ny, wieczysty legat w wysokości 100 skudów179. Na podstawie brewe z 12 stycznia 

1660 roku Aleksander vii powierzył opiekę nad świątynią Kolegium Propagandy 

Wiary180. W 1668 roku bazylianie poinformowali Kongregację o sprawieniu do 

zakrystii szafy na paramenty liturgiczne, a w 1707 roku o otrzymaniu 250 sku-

dów na bliżej nieopisane prace przy powiększaniu budynku mieszkalnego181. 

W 1695 roku wybudowali dodatkowy budynek na wynajem, dzięki czemu ich 

roczne dochody wzrosły do około 250 skudów182.

Bazylianie obrządku greckiego utrzymywali stałe kontakty z Polakami. Wy-

daleni z Nowogródka protoarchimandryta Maksymilian Wietrzyński i kon-

sultor Firmian Wolk w latach 1720–1723 podjęli w Rzymie starania o przy-

wrócenie ich na urzędy w Polsce. Od rektora kościoła polskiego Sebastiana 

Mulinowicza pożyczyli 247 skudów na przetłumaczenie odpowiednich doku-

mentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury183. Benedykt xiv wydał 

w 1744 roku brewe zezwalające na rezydowanie w hospicjum prokuratora ge-

neralnego zakonu bazylianów w Polsce wybranego przez członków zgroma-

dzenia z dwóch polskich prowincji i zatwierdzonego przez króla. Przywilej ten 

odnosił się jedynie do bazylianów kościoła grecko-katolickiego i wyłącznie, 

jak podkreślano w późniejszych dokumentach, „Kolegium Zakonu Bazylia-

nów Polskich”, a zatem tylko z ziem polskich, wykluczając choćby bazylianów 
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grecko-katolickich z Rusi Zakarpackiej184. Opiekę nad kościołem i hospicjum 

ruskim także sprawował kardynał protektor Polski. Szczególnym kultem cie-

szył się w tej świątyni wizerunek Madonny del Pascolo, odkryty fresk na ze-

wnętrznej elewacji kościoła, który okazał się być kopią obrazu Matki Boskiej 

w cerkwi w Żyrowiczach. W 1719 roku rzymski obraz przeniesiono do wnętrza 

świątyni185 i umieszczono w ołtarzu głównym zaprojektowanym przez Filippa 

Barigionego na prośbę Benedykta Turlewicza, prokuratora generalnego bazy-

lianów186. Świadectwa cudów wiązanych z wizerunkiem spisywano od 1719 do 

1804 roku (rękopis jest przechowywany w Archiwum Propagandy Wiary)187. 

Rektor kościoła polskiego Antoni Sierakowski polecił wykonać kopię obrazu 

(zapewne graficzną) na jedwabiu i w święto św. Stanisława (1760) umieścić ją 

we wnętrzu polskiej świątyni188. Ścisły związek z Polską podkreślały wiszące 

w kościele Santi Sergio e Bacco portrety królów Augusta iii, Stanisława Augusta 

Poniatowskiego i kardynała protektora Carla Barberiniego189. Jak stwierdził 
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Laurent Tatarenko, Rusini nie stanowili w Wiecznym Mieście osobnej nacji, 

ale byli postrzegani jako część narodu polskiego, choć ich odrębność w ra-

mach większej wspólnoty była wyraźnie reprezentowana i manifestowana 

w mozaice kościelnych instytucji Rzymu190. W konkluzji wspomniany badacz 

dodał, że hospicjum ruskie było punktem pośrednim w budowaniu polsko-

-litewskiego kościoła unickiego pomiędzy ustawodawstwem i praktyką rzymską 

a tradycją rytu wschodniego191. W archiwum kościoła polskiego zachował się 

szkic fasady kościoła Madonna del Pascolo (il. 11). Elewacja frontowa świątyni 

składała się z dwóch jednoosiowych kondygnacji, wyższej dolnej i niższej gór-

nej. W dolnej znajdowało się prostokątne wejście w obramieniu zwieńczonym 

trójkątnym przyczółkiem oraz okno, a w górnej, zakończonej przyczółkiem, 

dwa otwory okienne przy bocznych krawędziach. Być może jest to projekt 

Francesca Ferrariego, który w 1741 roku przebudował fasadę świątyni192. Jej 

widok utrwalił Achille Pinelli na początku XIX stulecia (il. 12)193.
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2.1. Budowa kościoła i hospicjum (1578–1712)

Kościół Najświętszego Zbawiciela wzniesiono na ruinach północno-wschod-

niego narożnika monumentalnego portyku, który przylegał niegdyś do teatru 

ufundowanego przez rzymskiego prokonsula Afryki, pochodzącego z hiszpań-

skiego Kadyksu Lucjusza Korneliusza Balbusa Młodszego (inauguracja budowli 

miała miejsce w 13 r. n.e.). Okazałych rozmiarów teatr był trzecim w tej części 

Rzymu, obok zachowanego do dzisiaj teatru Marcello i nieistniejącego teatru 

Pompejusza (w rejonie dzisiejszego piazza Argentina)1. Sąsiadujący z teatrem 

Balbusa portyk składał się z trzech skrzydeł: północnego, południowego oraz 

wschodniego (z centralnie usytuowaną eksedrą), od zachodu natomiast zamy-

kała go scena teatru (il. 13). Między ii a iii  wiekiem wzniesiono przylegający 

do północnego skrzydła portyku z fundacji Balbusa okazały portyk Minucia ze 

świątynią Nimf pośrodku, służący jako miejsce sprzedaży i rozdawania żywno-

ści. W v i vi wieku elementy zabudowy portyku zaczęto wtórnie wykorzysty-

wać, wznosząc domy i niewielkie sklepy, a w vii i viii wieku ich część użytko-

wano jako miejsce składowania odpadów. W średniowieczu ukształtowała się 

toponimia tego terenu. Istniejący wówczas w tym miejscu kościół Santa Lucia 

określano, odnosząc się do otaczającej go zabudowy, „de apothecis obscuris” 

lub „de calcalario” od pieców wapiennych powstających w tej samej okolicy. 

W szesnastowiecznym odpisie inskrypcji pochodzącej z czasów, gdy prefektem 

miasta był Anicius Acilius Glabrio Faustus (438), znalazła się informacja, że 

miejsce odnalezienia tablicy inskrypcyjnej było zlokalizowane przy „via vulgo 

Le bothege obscure”2. W czasach papieża Hadriana i (780–781) odnotowano 

„monasterium S. Laurenti qui appellatur Palatinis (Pallacinis)”3 znajdujące 

się w miejscu, gdzie – jak przypuszcza Daniele Manacorda – usytuowany jest 

2.

Budowa i wyposażenie
polskiego kościoła
i hospicjum w Rzymie
w okresie nowożytnym
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obecnie kościół polski (il. 14–15)4. W bulli z 1192 roku papież Celestyn iii 

potwierdził dotychczasowy stan posiadania kościoła San Lorenzo i zapisy na 

jego rzecz (bulla dotyczyła również kościoła Santa Maria Domine Rosa – obec-

nie Santa Maria dei Funari). Jak twierdził w latach dwudziestych xx wieku 

Christian Hülsen, w przechowywanym wówczas w archiwum kościoła Santa 

Prassede, a dziś zaginionym dokumencie z 1174 roku świątyni, przywoływanej 

w innych źródłach z patrocinium San Lorenzo, przypisano wezwanie Sancti 

Salvatoris Pensili z przydomkiem „de Sonracca” (lub „Soracca”), pochodzącym 

być może od nazwiska fundatora lub darczyńcy, choć pewności w tej kwestii 

nie ma5. Nowe wezwanie wspomnianego kościoła w xiii wieku musiało być już 

ugruntowane, skoro w czasach papieża Honoriusza iv (1285–1287) przy ulicy 

delle Botteghe odnotowany jest już kościół Sancti Salvatoris. W 1285 roku pa-

pież wystawił bullę na odpust zwykły z okazji restauracji kościoła, która została 

przeprowadzona z inicjatywy biskupa Palestriny Hieronima i objęła wykonanie 

malowideł oraz wzniesienie dzwonnicy. W dokumencie tym wzmiankowana 

jest funkcjonująca przy świątyni kaplica Matki Boskiej6. Z tej okazji wmuro-

wano w ścianę kościoła tablicę pamiątkową7. W statutach kupców z 1317 roku 
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 Manacorda , s. .
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kościołowi przypisano wezwanie „Sancti Salvatoris de apothecis mercatorum”8. 

W xiv i xv wieku świątynię zamiennie określano jako „S. Salvatoris de apothe-

cis obscuris” lub „S. Salvatoris super arcum obscurum”9. W 1387 roku w te-

stamencie Lorenza de Amadeisa odnotowano rektora kościoła – prezbitera 

Leonarda10.

Włoscy archeolodzy eksplorujący obszar dawnego teatru Balbusa, choć ich 

badania nie obejmowały podziemi znajdujących się bezpośrednio pod kościołem 

San Salvatore, zrekonstruowali hipotetyczny wygląd świątyni, przyjmując, że była 
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to budowla pięcioprzęsłowa z nawą środkową wyższą od bocznych naw lub ka-

plic, portykiem kolumnowym przed fasadą i z czterokondygnacyjną dzwonnicą 

w narożu (il. 16–17). Znane przedstawienia graficzne rejonu miasta, w którym 

znajdował się kościół San Salvatore, jak choćby widoki Rzymu autorstwa Francesca 

Paciotta (1557) czy Silvestra Peruzziego (1570), ze względu na swój uproszczony 

charakter nie są pomocne w tego typu rekonstrukcjach11. W okresie późnego 

średniowiecza teren wokół kościoła San Salvatore i położonej w pobliżu świątyni 

Santa Maria Domine Rosa miał charakter rzemieślniczy i handlowy. W piecach 

wapiennych palono wapno, w innych warsztatach wyrabiano wełnę i garbowano 

skórę, a w sklepach przy Botteghe Oscure sprzedawano tkaniny – w źródłach 

wzmiankowani są w kontekście tego miejsca handlarze płótnem („mercatores 

pannorum”). Obok kościoła Sancti Salvatoris wznosiły się niewielkie budynki, 

które na przestrzeni kilkudziesięciu lat zamieszkiwało kilku właścicieli. Analiza 

szczątkowo zachowanego wykazu podatków płaconych przez mieszkańców po-

zwoliła uściślić imiona i nazwiska niektórych spośród nich – w 1508 roku byli to 

Antonio Barzellona i Giovanni Mentobano, w 1518 roku Mattilda Bongiovanni oraz 

Gerolamo i Lattanzio Saragona, a w 1540 roku Giulia Pina12. Uzupełnieniem tych 

wiadomości mogą być wzmianki w źródłach przechowywanych w kościelnym ar-

chiwum. W osiemnastowiecznym spisie dokumentów (w większości niezachowa-

nych) uwzględniono akt zakupu przez administratorów kościoła Sancti Salvatoris 

domu, ogrodu i pieca wapiennego położonych w pobliżu świątyni. Nieruchomości 

zostały nabyte od Bartolomea di Tortony w 1529 roku13. We wspomnianym wykazie 

umieszczono również poświadczenie sprzedaży kościołowi domu („casa ò Torre”) 

od spadkobierców wspomnianego Tortony oraz Giacoma Giglego14. Z kolei w in-

nym miejscu odnotowano fakt posiadania domu i pieca do wypalania wapna przez 

plebana kościoła Sancti Salvatoris Tommasa de Caetę. Ten obiekt zdewastowali 
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w 1529 roku żołnierze cesarscy (zapewne w czasie Sacco di Roma)15. Dom był 

położony od strony piazza Margana, w narożu terenu należącego do kościoła, miał 

trzy piętra, ale był w złym stanie i wymagał napraw, pokoje wynajmowano w nim 

za niewielki czynsz w wysokości 7 skudów (zapewne rocznie)16. W 1570 roku dwa 

pokoje w tym budynku wynajął sztukator Giovanni de Guerriris z Corregio17. 

Inny dom, niewielki, przylegający do bramy, był najęty od trzech pokoleń przez 

tę samą rodzinę Perugino – około 1578 roku przez noszącego to nazwisko krawca 

Giovanniego Maria18. Kościół i należące do niego realności w 1578 roku zostały 

przekazane Polakom (il. 18).

Wraz z przejęciem średniowiecznej świątyni podjęto decyzję o jej przebudowie, 

zrealizowaną najpewniej w przeciągu czterech lat, skoro we wrześniu 1582 roku 

Stanisław Reszka tak relacjonował Marcinowi Kromerowi stopień zaawansowania 

prowadzonych prac:

Rozpoczęta przez naszego świętego kardynała budowa hospicjum jest już prawie 

ukończona. Na froncie kościoła wyrzeźbiliśmy nieco większymi literami słowa: 

Świątynia Najświętszego Zbawiciela i św. Stanisława – Hospicjum Polskie. We-

wnątrz zaś na pozłacanym herbie kardynała umieściliśmy napis: „Stanisławowi 

Hozjuszowi kardynałowi, najlepszemu Fundatorowi”19.

Podwójne wezwanie było stale obecne zarówno w dokumentach kościelnych, jak 

i w tytułach najstarszych inwentarzy20. Camillo Fanucci w opisie kościoła Polaków 

z 1601 roku odnotował, że świątynia została „przerobiona od nowa” („rifatta da 

 , sygn. -, k. v–v. Na remont domu proboszcz pożyczył sto skudów od Bartolomea 

di Tortony, rzemieślnika pracującego przy wypalaniu wapna, którą to pożyczkę duchowny 

zobowiązał się spłacić w ciągu trzech lat.

 , sygn. -, k. v–r.
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 Z dworu Stanisława Hozjusza , s. .

 Por. np. tytuł: Inventarium suppellectilis ecclesiae et hospitalis Sancti Salvatoris et sancti Sta-

nislai nationis Polonae in Urbe […] (, sygn. -, Inventarium , k. r).
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nuovo la sopradetta chiesa in bella forma”21) i przepisał umieszczony na fasadzie 

napis sancti saluatoris, [et] s. stanislai polonorum anno domini 

mdlxxx22. Kościół zatem gruntownie przebudowano, ale precyzyjna rekonstrukcja 

zakresu podjętych wówczas prac nie jest możliwa z uwagi na brak źródeł archiwal-

nych23. W 1581 roku Cassandra Cenci (Cinci), szlachcianka rzymska, żona Giusti-

na de Rubeisa, sprzedała hospicjum swój dom24. Według Ryszarda Brykowskiego 

i Anny Lepackiej kościół jako miejsce kultu zaczął funkcjonować już w 1584 roku, 

choć jego konsekrację przeprowadził kardynał Jerzy Radziwiłł dopiero 13 paździer-

nika 1591 roku25.

Analiza szczątkowo zachowanych źródeł archiwalnych zawierających informa-

cje na temat początków budowy i wyposażenia kościoła nie pozwoliła odpowie-

dzieć na pytanie o rolę Hozjusza w ukształtowaniu programu architektoniczne-

go, artystycznego czy ikonograficznego narodowej świątyni. Dość powszechnym 

zjawiskiem był udział najwyższych dostojników kościelnych wywodzących się 

z poszczególnych wspólnot zarówno w procesie budowy świątyń narodowych 

w Rzymie, jak i w kształtowaniu ich programów ideowych. W tym kontekście 

można przywołać choćby wspomnianą już w poprzednim rozdziale działalność 

rektora kongregacji św. Ludwika kardynała Mattea Contarellego – autora pro-

gramu ideowego kościoła Francuzów. Wiele lat po śmierci kardynała, ale dzię-

ki jego zapisowi, jedną z kaplic tegoż kościoła udekorowano powszechnie dziś 

podziwianymi dziełami Caravaggia26. Biskup Malty Tommaso Gargallo (Tomàs 

Gargall) urodzony w diecezji barcelońskiej, w miejscowości u podnóża Monserrat, 

ufundował wystrój rzymskiej kaplicy ze słynnym wizerunkiem Matki Boskiej di 
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Monserrat w noszącym to samo wezwanie kościele hiszpańskim w Rzymie. Lo-

giczne byłoby założenie, że podobną rolę odegrał Hozjusz wobec swojej fundacji, 

ale żadne ze znanych źródeł tego nie potwierdza, a nagła śmierć polskiego kar-

dynała w momencie rozpoczęcia prac w kościele przy via delle Botteghe Oscure 

pozwala uznać taką możliwość za mało prawdopodobną. Program ideowy świątyni 

mógł powstać przy udziale Stanisława Reszki lub innych związanych z kościołem 

duchownych, choćby Tomasza Tretera, autora graficznych wizerunków polskich 

świętych oraz rycin w żywocie Hozjusza.

Pomiędzy 1620 a 1630 rokiem na polecenie Kongregacji Świętej Wizytacji prze-

prowadzono w kościołach narodowych wizytacje, których celem było dokonanie 

oceny stanu materialnego świątyń i hospicjów, sprawdzenie, czy miejsca kultu ota-

czane są należytą troską, a pielgrzymi opieką, oraz zatwierdzenie lub ewentualna 

korekta praktyk dewocyjnych i sposobu celebrowania mszy świętych27. Wizyta 

w kościele polskim odbyła się 6 lutego 1627 roku28.

Rekonstrukcja zabudowy terenu wokół kościoła jest w dużej mierze utrudnio-

na z uwagi na brak źródeł. W dotychczasowej literaturze przedmiotu – głównie 

za Maciejem Loretem – utrwalił się pogląd, że kościół był otoczony niewiel-

kimi, przeważnie jednopiętrowymi domami; według Ryszarda Brykowskiego 

„informację o budowie nowego hospicjum przez pierwszy zarząd tej instytucji 

interpretować należy jako restaurację, odnowienie, a nawet ewentualne powięk-

szenie niektórych istniejących budowli”29. Tymczasem obok kościoła, od zacho-

du, stał przynajmniej jeden piętrowy budynek sięgający nie wyżej – jak widać to 

na rycinach Antonia Tempesty (1593) i Giovanniego Maggiego (1625) – niż do 

połowy wysokości świątyni (il. 19–20). Jeden z domów, sąsiadujący z niewielką 

pracującego w Rzymie od lat pięćdziesiątych  w., a zaangażowanego w inicjatywy artystycz-

ne Grzegorza . W  r. wizerunek został zastąpiony dziełem Francesca Bassana. Roberto 
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 Brykowski , s. .
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zakrystią kościoła oraz z realnością Giacinta Giglego, prowizorzy Wawrzyniec 

Starczewski i Andrzej Szyszkowski w 1621 roku wynajęli krawcowi Alessandrowi 

Bandieremu (zwanemu Cremoninem) i jego rodzinie na okres dwóch pokoleń za 

60 skudów rocznie30; w tym samym roku wyremontowano dach wspomnianego 

budynku31. W inwentarzu z 1610 roku uwzględniono wyposażenie jedynie dwóch 

pomieszczeń hospicjum, określanych jako „camera prima” i „camera superiori” 

oraz sypialni dla pielgrzymów („dormitorio pro peregrinis”)32. Kolejny remont 

przeprowadzono w lipcu 1639 roku, a po zakończeniu prac podniesiono wysokość 

czynszu33. Jeden z domów należących do hospicjum, usytuowany w bezpośred-

nim sąsiedztwie kościoła („casa dei Polacchi accanto la chiesa”) został zaznaczony 

na szkicu z 1630 roku ukazującym realność rodziny Bongiovanni-Gigli autorstwa 

Francesca Peperellego (il. 21)34. Na podstawie rysunku i późniejszego opisu tej 

części hospicjum możemy domniemywać, że między wspomnianym piętrowym 

domem a kościołem, wzdłuż ulicy Botteghe Oscure, stał wysoki mur z bramą 

prowadzącą do korytarza biegnącego wzdłuż zachodniej bocznej ściany świątyni, 

w kierunku dziedzińca znajdującego się na jego tyłach35. Owo przejście remon-

towano w 1659 roku36. Nad bramą wisiał obraz z wizerunkiem św. Stanisława. 
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Nie wiadomo, kiedy się tam znalazł i kto był jego autorem. Na posiedzeniu rady 

prowizorów, które odbyło się 31 grudnia 1674 roku, podjęto decyzję o odmalo-

waniu obrazu37.

Na szkicu z 1630 roku zaznaczono dziedziniec za kościołem, wielokrotnie 

wzmiankowany w źródłach, choćby jako miejsce spotkań Polaków z okazji świę-

ta św. Stanisława lub innych uroczystości. W skład kompleksu należącego do 

kościoła św. Stanisława wchodził piec wapienny z domem o kilku pomieszcze-

niach określanym jako „calcaria”. W latach 1617 i 1621 piec dzierżawił Giovanni 

Battista Carabello38, któremu we wrześniu 1621 roku prowizorzy nakazali na-

prawę dachu39. Drobne remonty pieca, muru oddzielającego go od klasztoru 

Santa Caterina dei Funari oraz wspomnianego domu podejmowano przez cały 

xvii wiek aż do likwidacji pieca na początku xviii stulecia. Już w 1633 roku 

piec wapienny i mur oddzielający go od sąsiedniej działki były w złym stanie, 

ale mimo uchwały podjętej przez radę prowizorów 12 stycznia 1633 roku oraz 

stałych nacisków na ówczesnego rektora Jana Karola Nerwicza obiektów tych nie 

udało się szybko wyremontować40. Dopiero w 1638 roku piec (będący wówczas 

już niemal ruiną) oraz dom obok niego obmurowano od fundamentów. W grud-

niu tego samego roku wynagrodzenie za prace przy piecu oraz dachu i portalu 

przyległego do niego budynku otrzymał murarz Paolo Fontana41. W pokojach 

obok pieca wapiennego mieszkali węglarze trudniący się wypalaniem wapna, 

wynajmujący mieszkania rzymianie, a także pielgrzymi42. Niejednokrotnie 

zarządcy kościoła wchodzili w spór z najemcami, którzy zalegali z czynszem, 

w ogóle go nie płacili lub nie wywiązywali się ze zobowiązania utrzymyania 

budynku w dobrym stanie43.

Na południe od kościoła, w pobliżu pieca wapiennego, w 1609 roku wybudo-

wano nowy murowany, piętrowy dom z pokojami dla pielgrzymów44. Wyposażono 

go w łóżka i podstawowe sprzęty codziennego użytku. Duża sala na piętrze miała 

służyć jako miejsce odbywania zgromadzeń generalnych Polaków45. Być może 

gmach ten należy identyfikować ze wspomnianym wyżej budynkiem opisanym 

w inwentarzu z 1610 roku46. W 1621 roku ów dom (lub raczej jego część) wynajęto 

jadącemu z Neapolu do Polski szlachcicowi Janowi Hinzowi47. Ten sam obiekt 

wielo krotnie remontowano. We wszystkich budynkach hospicjum stale naprawiano 

dachy (1621, 1638, 1641, 1643)48, remontowano pokoje (1686)49 i wymieniano okna50. 

 Ibidem, k. r.

 Ibidem, k. r.

 Ibidem, k. v.

 Ibidem, k. r, v.

 , sygn. -, k. v; sygn. -, k. v.

 , sygn. -, k. v, r.

 Ibidem, s. . Taki spór wybuchł w  r. Na posiedzeniu, które odbyło się  lipca  r., pro-

wizorzy polecili swojemu poborcy Mikołajowi Zalasowskiemu, aby wyjaśnił z nieokreślonym 

najemcą sprawę zaległych czynszów i niewykonania remontu dachów oraz spisał z nim nową 

umowę.

 Wydatki na murarza i materiał odnotowano jesienią  r.; , sygn. -, k. r–r.

 Sala została wspomniana m.in. w  r.; , sygn. -, k. v.

 , sygn. -, Inventarium , k. v.

 , sygn. -, k. r.

 Ibidem, k. v, v, v, v.

 , sygn. -, k. r.

 , sygn. -, k. v; sygn. -, k. r. W  r. ówczesny rektor kupił nowe okna do sali, 

w której odbywały się zebrania Polaków; , sygn. -, k. v.





W pobliżu nowego domu znajdowała się studnia51. Jesienią 1657 roku prowizorzy 

postanowili obniżyć czynsz za wynajem pokoi, które od kilku miesięcy stały puste, 

z 28 na 26 skudów52.

W obrębie hospicjum znajdowały się pomieszczenia przeznaczone dla piel-

grzymujących z Polski kobiet, mimo że w statucie oficjalnie zakazywano ich 

przyjmowania. Pokoje te sąsiadowały z mieszkaniem najętym w 1621 roku przez 

złotnika Vincenza Guonorę53. Być może wspomniane pomieszczenia znajdo-

wały się na wschód od świątyni, a na pewno przylegały do muru otaczającego 

teren należący do społeczności polskiej. Sam mur stał się zresztą zarzewiem 

rozgorzałego w 1633 roku sporu między administratorami hospicjum a wła-

dzami miasta. Zdaniem prowizorów stanowił własność publiczną i dlatego 

winien być remontowany ze środków miejskich, co kwestionowały władze 

Rzymu, zrzucając obowiązek dbania o mur na Polaków. W końcu prowizorzy 

ustąpili i zatrudnili architekta o imieniu Michele (w źródłach nie podano jego 

nazwiska) oraz murarza Francesca Sacchiego, aby ci przeprowadzili konieczną 

naprawę54. W tym samym roku wyremontowano dzwonnicę, zapewne tę po-

wstałą w czasach Honoriusza iv, którą wyraźnie widać po wschodniej stronie 

kościoła na rycinach Tempesty i Maggiego55. W dzwonnicy wisiał instrument 

ufundowany w 1615 roku w miejsce starego, pękniętego dzwonu56. Z czasem 

wieża dzwonna uległa niebezpiecznemu wychyleniu, ale zamiast naprawić jej 

nadwyrężone mury, postanowiono dla zrównoważenia budowli zawiesić drugi 

dzwon, a kwestię remontu odłożyć57.

W lutym 1635 roku wybudowano nowy komin w kuchni hospicjum58, 

w czerwcu 1637 roku wyremontowano drogę przed kościołem (prace wyko-

nał Francesco Sacchi)59, a w październiku 1638 roku pobielono mieszkanie 

rektora60. W lutym 1639 roku – być może w związku z planowanym remon-

tem – powierzono architektowi Giovanniemu Battiście Moli przeprowadzenie 

 W październiku  r. wzmiankowany jest pokój w okolicy studni, w prawym rogu domu, 

wynajęty dwóm studentom z Polski: Jakubowi Witkowiczowi i Piotrowi Lipce; , sygn. -, 

s. . W październiku  r. pokój przekazano zakrystianowi; ibidem, s. .

 Ibidem, s. .

 Ibidem, k. r.

 Ibidem, k. r–v. Nazwisko murarza Francesca Battisty Sacchiego w latach – po-

jawiło się w rachunkach kościoła św. Stanisława kilkukrotnie. Sacchi wykonywał w tym 

czasie na terenie hospicjum drobne prace remontowe, których zakres jest trudny do spre-

cyzowania ze względu na lakoniczność przekazów archiwalnych; , sygn. -, k. r; 

sygn. -, k. r, r, v, v. Mur jeszcze dwukrotnie – w  i  r. – był naprawiany 

przez murarza Ambrogia Brusattiego; , sygn. -, k. v; sygn. -, k. r. Murarz 

ten, stale zatrudniony przy kościele i hospicjum pod koniec lat trzydziestych  w. oraz 

na początku następnej dekady, we wrześniu  r. otrzymał wynagrodzenie za prace przy 

kościele i domach, m.in. za dodanie komina, we wrześniu  r. za bliżej nieokreślone prace, 

a w kwietniu  r. za naprawę kanału obok kościoła oraz ołtarza w świątyni; , sygn. 

-, k. r, r, r.

 , sygn. -, k. v.

 , sygn. -, k. v.

 , sygn. -, k. v. Dzwonnicę rozebrano w późniejszym czasie. Na widoku zabudowy 

hospicjum św. Stanisława z  r. dzwonnica usytuowana jest od strony zachodniej, tuż przy 

prezbiterium świątyni.

 , sygn. -, k. r.

 , sygn. -, k. r. Franceso Sacchi mieszkał na terenie hospicjum i płacił czynsz za 

najmowany pokój w latach –; , sygn. -, k. v.

 , sygn. -, k. v.





udokumentowanych rysunkami pomiarów architektonicznych wszystkich bu-

dynków należących do hospicjum61. W 1640 roku rzeźbiarz Andrea Batigliani 

sporządził drewniane, złocone tabernakulum na relikwie, ale nie wiadomo, 

do którego z ołtarzy było przeznaczone; rok później tabernakulum zostało 

pomalowane62. W kwietniu 1641 roku pobielono zakrystię63. W 1645 roku sto-

larz Clemente Bevilaqua otrzymał wynagrodzenie za wykonanie okna i drzwi 

w jednym z pomieszczeń kompleksu64.

W połowie lat pięćdziesiątych xvii wieku prowizorzy kościoła narodowego 

zajęli się sprawą domu zwanego Toretta (Turetta), położonego na południowy 

wschód od kościoła polskiego i należącego do augustianów65. Już wcześniej 

miał miejsce bliżej nieopisany spór sądowy o prawa do tej realności, co zo-

stało lakonicznie odnotowane w protokołach rady prowizorów. Na przełomie 

1661 i 1662 roku dom ostatecznie zakupiono66. W lutym 1662 roku rozpoczął 

się remont budynku67, a w czerwcu 1688 roku postanowiono odnowić – w na-

dziei na wynajem – jedno z jego pomieszczeń, być może piwnicę służącą 

najpewniej do przechowywania wina lub produktów żywnościowych („grotta 

seu cantina sub domo turetta consistens”68). Zadanie to powierzono poborcy 

o nazwisku Marini, który miał zatrudnić architekta i murarzy69. W następ-

nym miesiącu postanowiono wyremontować inne budynki, przeznaczając na 

ten cel pieniądze z funduszu stypendialnego ustanowionego przez biskupa 

Jakuba Zadzika70.

W pierwszej połowie xvii wieku nie podjęto w kościele ważniejszych prac 

budowlanych, dokonywano jedynie drobnych napraw posadzki i ścian. Na rok 

przed wielkim Jubileuszem 1650 roku papież wydał dekret, w którym nakazywał 

przeprowadzenie remontów we wszystkich kościołach rzymskich. W świąty-

ni polskiej jedynie pobielono ściany71. Kolejny raz kościół malowano i bielono 

w sierpniu 1666 roku72.

W protokole rady prowizorów, która odbyła się 2 stycznia 1662 roku, znalazł 

się opis projektu zakładającego liczne prace remontowe i budowlane, między 

innymi wydłużenie prezbiterium i budowę wygodnej zakrystii, w której miało 

znaleźć się miejsce na szafy, klęczniki i lawaterz73. Zaplanowano również zakup 

części pomieszczeń należących do rodziny Giacinta Giglego74, zapewne tych 

widocznych na wspomnianym wyżej rysunku z 1630 roku, zlokalizowanych w bu-

dynku na zachód i południowy zachód od kościoła. Plan przebudowy i jego opis 

 Ibidem, k. v.

 Ibidem, k. v, r.

 Ibidem, k. v.

 Ibidem, k. r. 

 , sygn. -, s. . W źródłach wytworzonych w polskim hospicjum ową wieżę mieszkalną 

(z języka wł. – toretta) konsekwentnie określano mianem Toretta (lub Turetta).

 , sygn. -, k. r; sygn. -, s. , ; Loret a, s. .

 , sygn. -, k. v.

 , sygn. -, k. v.

 Ibidem.

 Ibidem.

 , sygn. -, k. v.

 W sierpniu odnotowano wypłatę: „Ad rationem pictori et muratori, qui dealbarunt et depin-

xerunt ecclesiam –  [skudów]” (, sygn. -, k. r).

 , sygn. -, k. r.

 Ibidem.





wykonał architekt o imieniu Francesco. Jego nazwiska nie odnotowano nawet 

w rachunkach kościoła, wpisując jedynie kwotę 5 skudów wypłaconą mu w listo-

padzie 1662 roku „pro delineatione hospitalis et ecclesiae”75. Planowanych prac 

wówczas nie podjęto.

Niewykluczone, że śladem tych zamierzeń są trzy zachowane do dzisiaj rysun-

ki ukazujące ołtarz główny i ściany boczne prezbiterium76. Jednoosiowy ołtarz 

z mensą i antepedium o ściętych narożach ujmują na projekcie toskańskie pila-

stry o falistych naczółkach; ściany dolnej i górnej części flankowane są falistymi 

spływami z wplecionymi w nie liśćmi akantu, a w zwieńczeniu umieszczono 

palmetową muszlę (il. 22). Ściany boczne prezbiterium z jednej strony miały 

być ozdobione płycinami – kwadratową i prostokątną o ćwierćkoliście wciętych 

narożach (il. 23), z drugiej zaś zaprojektowano prostokątne wejście, a nad nim 

prostokątną płycinę o ćwierćkoliście wciętych narożach. Na rysunku widoczne 

są również naniesione ołówkiem korekty – zwiększono wielkość płyciny kosztem 

wysokości wejścia (il. 24).

 , sygn. -, k. v.

 Trzy rysunki wykonano na papierze o tym samym filigranie (napis ), a karty zostały 

ponumerowane kolejnymi cyframi: , teka /, Projekt ołtarza, wymiary: , ×  cm, 

piórko, ołówek, tusz, papier czerpany, gruby, żeberkowy, o rozstawie żeber , cm, naniesiony 

brązowym atramentem napis „”; , teka /, Projekt ściany bocznej prezbiterium z pły-

cinami (?), wymiary: , × , cm, piórko, ołówek, tusz, papier czerpany, gruby, żeberkowy, 

o rozstawie żeber , cm, naniesiony brązowym atramentem napis „”; , teka /, 

Projekt ściany bocznej prezbiterium (?), wymiary: , × , cm, piórko, ołówek, tusz, papier 

czerpany, gruby, żeberkowy, o rozstawie żeber , cm do  cm, naniesiony brązowym atramen-

tem napis „”.

22 23

22 Projekt ołtarza, ok. 1662 (?), 

akhss, teka i/1

23 Projekt ściany bocznej, 

ok. 1662 (?), akhss, teka i/3





Kolejne prace remontowe miały miejsce w drugiej połowie lat sześćdziesiątych 

xvii wieku. W 1665 roku zapłacono murarzom77, być może także odnotowane-

mu wówczas Domenicowi Molinariemu, który remontował pokój mieszczący 

bibliotekę, naprawiał drogę za hospicjum i dom obok pieca wapiennego. Przy 

tej okazji wzmiankowano wydatek na przybory architektoniczne („pro archi-

tectura istromenti”)78. W 1666 roku murarz Domenico Molinari remontował 

dach kościoła i naprawiał okna79. W 1668 roku wstawiono w oknie prezbiterium 

nowy witraż z herbami Królestwa Polskiego – Orłem i Pogonią80 oraz poddano 

niezbędnym reperacjom baldachim nad ołtarzem głównym81.

W latach 1664–1667 regularnie odnotowywano wypłaty dla murarza Dome-

nica Molinariego82 oraz stolarzy Giovanniego Battisty Spinetty i noszącego to 

samo nazwisko Antonia83. W lutym 1668 roku Giacomo Battista Zarini naprawiał 

schody w domu przy piecu wapiennym84, a w 1675 roku murarze reperowali 

dach tego budynku85. Rok później bielono i naprawiano ściany noclegowni dla 

 , sygn. -, k. r.

 Ibidem, k. r–v; sygn. -, k. r, r, r.

 , sygn. -, k. v.

 , sygn. -, k. v, r; sygn. -, k. v; sygn. -, k. v. W sierpniu  r. zanoto-

wano jedynie ogólnie wypłaty malarzom i murarzom: „Ad rationem pictori et muratori, qui 

reformarunt ecclesiam –  [skudów]” (, sygn. -, s. r).

 , sygn. -, k. v.

 Ibidem, k. v, v, r, v–r.

 Ibidem, k. v, r.

 Ibidem, k. r.

 , sygn. -, k. r.
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24 Projekt ściany bocznej, 

ok. 1662 (?), akhss, teka i/2





pielgrzymów86. W czerwcu 1673 roku Franciszek Szafrański – a więc, co rzad-

kie wśród zatrudnianych w hospicjum rzemieślników, Polak – naprawiał okna 

w pokojach rektora87.

Rosnące potrzeby hospicjum zmusiły zarząd do zakupu kolejnych budyn-

ków mogących pomieścić coraz liczniej przybywających do Rzymu pielgrzy-

mów z ziem polskich. W lipcu 1664 roku zakupiono od Alessandra Baron-

tiniego za 1500 skudów dom w rejonie del Buscio88. W 1675 roku i dwa lata 

później jego stan zachowania oraz obciążenia finansowe hospicjum skłoniły 

zarząd do podjęcia starań o unieważnienie umowy i odzyskanie pieniędzy89. 

W 1674 roku architekt Filippo Tittoni otrzymał 7 skudów za plany bliżej nie-

określonego domu90.

W latach osiemdziesiątych xvii wieku stan budynków hospicjum oceniano 

jako zły – niezbędne było przeprowadzenie gruntownych robót budowlanych. Już 

w 1681 roku postanowiono odbudować zniszczone domy i zadbać o mur otacza-

jący teren należący do kościoła i hospicjum polskiego91. Dramatyczną kondycję 

zabudowy hospicjum przedstawiono biskupowi przemyskiemu Janowi Stanisła-

wowi Zbąskiemu, który odwiedził kościół św. Stanisława w lipcu 1687 roku. Hie-

rarcha obiecał zrelacjonować sprawę królowi92. Jeden z obiektów należących do 

kompleksu był tak zniszczony, że – jak wynika ze sporządzonej w październiku 

1687 roku relacji rady prowizorów – od dziesięciu miesięcy nie mogli w nim goś-

cić pielgrzymi. W związku z tym podjęto decyzję o przeprowadzeniu remontu93, 

który zapewne ukończono, skoro w lutym następnego roku jedno z usytuowanych 

w budynku mieszkań zajął nauczyciel śpiewu Antonio Astefanus94. W styczniu 

1692 roku nieznany z imienia i nazwiska murarz, być może ten sam, który remon-

tował budynki w 1688 roku, zwrócił się do prowizorów z prośbą o przedłużenie 

zawartej z nim umowy. Prowizorzy, w opinii których człowiek ów nie był dobrym 

rzemieślnikiem („non esset bonus artifex”95) i na dodatek kupował materiał bez 

ich zgody, nie uczynili zadość życzeniu murarza96. W kwietniu zaakceptowano 

kosztorys złożony przez Giovanniego de Sanctisa określonego w źródle jako „artis 

muraria capitali magistro”97. Ostatnie w xvii wieku drobne prace remontowo-

budowlane w budynkach należących do hospicjum, między innymi w Casa della 

Toretta (mieszkał tam wówczas rachmistrz Francesco Pasqua), wykonywał w la-

tach 1693–1694 murarz Giuseppe Larghi pod kierunkiem architekta Francesca 

Felicego Pozzoniego98.

 Ibidem, k. ar [błąd w foliacji].

 Ibidem, k. r.

 , sygn. -, s. .

 , sygn. -, k. r, r.

 , sygn. -, k. r. O architekcie zob. In Urbe , s. –.

 , sygn. -, k. v.

 Ibidem, k. r.

 Ibidem.

 Ibidem, k. v.

 Ibidem, k. r.

 Ibidem, k. r–v.

 Ibidem, k. v.

 , sygn. -, k. r–r, r–v, r, r; sygn. -, k. v. Informacja o udziale Pozzo-

niego (ok. –), ucznia Giovanniego de Rossiego, w pracach przy kościele polskim nie 

była dotąd znana; por. także Manfredi a, s. –. Pozzoni mieszkał w obrębie parafii 

Sant’Andrea delle Fratte. Laura Bartoni (Bartoni , s. ) w obszernym opracowaniu 





Plan Rzymu Mattea Giorgia de Rossiego (1668) oraz widok Wiecznego Miasta 

Giovanniego Battisty Faldy (1676) ze względu na schematyzm przedstawienia 

jedynie w niewielkim stopniu mogą przyczynić się do rekonstrukcji ówczesnego 

wyglądu i rozplanowania polskiego kompleksu. Na obu rycinach widoczny jest 

dwuprzęsłowy korpus świątyni i nieregularny zarys zabudowy wzdłuż via dei 

Polacchi (il. 25). Pierwotną zabudowę hospicjum ukazują z kolei dwie plansze 

Giovana Battisty Continiego i Francesca Ferarriego pochodzące z 1715 roku. Na 

pierwszym z rysunków inwentaryzacyjnych zatytułowanym Pianta del stato vec-

chio della Regia Chiesa di S[an] Stanislao di Polonia colorita di rosino widoczny 

jest plan zabudowy obejmujący dom zakupiony od augustianów, przylegający 

do niego budynek („casette vecchie”), piec wapienny („fornacea anticha”) oraz 

dwa wewnętrzne dziedzińce oddzielone murem od ogrodu należącego do klasz-

toru św. Katarzyny (il. 26)99; na tym samym rysunku przedstawiono zachodnią 

elewację piętrowego budynku krytego dachówką. Na drugiej planszy wyobrażo-

no elewację północną z pięciopiętrowym budynkiem Casa della Toretta i niską 

zabudowę pieca wapiennego z murem odgradzającym hospicjum od klasztoru 

biogramów zamieszkujących tam artystów stwierdziła, że w latach – Pozzoni był ar-

chitektem „ospedale Salvatoris”; być może chodziło o hospicjum polskie Sancti Salvatoris.

 , teka /. Rysunek o wymiarach  × , cm wykonano na papierze czerpanym, 

cienkim, żeberkowym, o rozstawie żeber  cm, z filigranem (w owalnym, zakreślonym po-

dwójnie polu lilia, nad polem litera „”). Tekst naniesiono piórkiem, brązowym atramentem, 

a rysunek wykonano piórkiem, atramentem brązowym oraz lawowano różowym i zielonym. 

W lewej, środkowej części karty umieszczona została legenda: „. Passo comune; . cortili; 

. sito coperto con resto appogia alli due muri delle R.R. [Reverende – J.S.] Monache di 

S[anta] Caterina della Rosa; . casette vecchie; . casetta della Madonna S[anti]s[sima] dei 

Monti; . toretta con fenestro che guarda verso d[etto] monastero; . fornace antiche diruta; 

. cortile alto con terra pieno; . fabrica nova, già fatta”. Ponadto, obok wyobrażenia wieży 

umieszczono napis „. Fiancho di d[ett]a toretta con altro fenestrone che quarda di fianco 

d[ett]o  monas[te ] ro”, a wzdłuż prawej krawędzi budynku: „Muro in elevazione d[ett]o mo-

nastero”. Na rzucie podpisano ulicę po lewej: „Vicolo che tende a piazza Morgana [s]” oraz 

zabudowę klasztoru św. Katarzyny: „Clausura della R.R. Monache di S[anta] Caterina della 

Rosa”. Rysunek został opatrzony sygnaturami: „Gio[van] Battista Contini” oraz „Francesco 

Ferrari”. Na odwrocie naniesiono brązowym atramentem napis „”.
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Rzymu z kościołem polskim, 1676; 

świątynię oznaczono ramką





św. Katarzyny (il. 27); zaznaczony został również fragment nowo budowanego 

hospicjum100.

W opisie inwentarzowym budynków hospicjum sporządzonym u schyłku 

xvii wieku znajdują się ponadto informacje o czterech bramach prowadzących na 

teren kompleksu – głównej, usytuowanej w sąsiedztwie kościoła, i trzech bocznych 

wiodących na dziedziniec oraz do położonego za nim budynku. W inwentarzu 

znalazło się kilka wiadomości dotyczących aranżacji terenu hospicjum – przy-

wołano wspomnianą wcześniej studnię, odnotowując przy okazji przymocowane 

do niej sznurem okute wiadro do czerpania wody, wspomniano o marmurowych 

studzienkach na wodę deszczową zabezpieczających dziedziniec przed zalaniem, 

 , teka /. Rysunek o wymiarach  × , cm wykonano na papierze czerpanym, cien-

kim, żeberkowym, o rozstawie żeber  cm, z filigranem (w owalnym polu ukazana lilia, nad 

polem litera „”). Tekst naniesiono piórkiem, brązowym atramentem, a rysunek sporządzono 

piórkiem, atramentem brązowym i lawowano różowym. Nowy, czterokondygnacyjny budynek 

hospicjum został opisany literami „” oraz podpisem: „Fabrica nova, già fatta, colorita di ver-

de in pianta”. Istniejącą, starszą zabudowę z wieżą o sześciu kondygnacjach opisano literami 

„” i „”, podobnie jak na pierwszym rysunku (zob. wyżej przyp. ). Obok dodano objaśnienia: 

„. Toretta con fenestrone che ha il prospetto verso d[ett]o monas[te]ro di S[anta] Caterina della 

Rosa; . casette vecchie di d[ett]a Regia Chiesa”. Na dolnym rysunku przedstawiony został 

fragment muru oddzielającego budynki hospicjum od klasztoru św. Katarzyny, opisany słowami: 

„Muro in elevazione verso il giardino di d[ett]o monas[te]ro, segnato in pianta lettera ” oraz 

„Muro in elevazione di d[ett]o monastero, segnato in pianta lettere , dove è il fenestrone del 

dormitorio delle R.R. Monache e dirimpetto al fenes[tr]one della sudd[ett] a toretta”. U dołu 

umieszczono napis „Terra piena appogia a d[ett]o muro”. Rysunek został opatrzony sygnatu-

rami: „Gio[van] Battista Contini” oraz „Francesco Ferrari”. Na odwrocie naniesiono brązowym 

atramentem napis „”.
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wreszcie odnotowano posadzoną na nim roślinność: cztery jabłonie i winną lato-

rośl. Kuchnia została opisana jako niewielki budynek z dwoma oknami pozbawio-

nymi szyb, lecz zabezpieczonymi żelazną kratą, a w przypadku jednego z nich także 

drewnianymi okiennicami. Obok kuchni znajdował się przedsionek z wejściem 

prowadzącym do spiżarni i ku drewnianym schodom biegnącym na piętro, gdzie 

usytuowane były pokoje rektora i sypialnie dla pielgrzymów. Schody były strome, 

dlatego do ściany przytwierdzono sznur pełniący funkcję poręczy101.

2.2. Architektura hospicjum i kościoła: zarys problematyki

Jak słusznie zauważył Brykowski, pierwotny wygląd kościoła i budynków prze-

znaczonych na polskie hospicjum przedstawia rysunek w rękopiśmiennej wersji 

żywota Stanisława Hozjusza autorstwa Tomasza Tretera (il. 7)102. Tenże przedsta-

wił kardynała w otoczeniu polskich pielgrzymów, a w tle schematycznie oddaną 

budowlę z unoszącą się nad nią postacią Chrystusa oraz dwa niższe budynki 

obok. Przedstawienie to powstało około lat 1581–1582, a ukazuje – jak ostrożnie 

przypuszczał wspomniany badacz – moment przejęcia przez Polaków hospicjum, 

co miało miejsce 6 grudnia 1578 roku. Fakt powstania rysunku przed 1582 rokiem 

potwierdzają słowa Reszki zawarte w liście do Kromera z 18 sierpnia 1582 roku: 

„nasz Treter wykonał sto sztychów, przedstawiających życie i dzieła Hozjusza: 

namalował je i napisał wiersze. Godne podziwu to dzieło, jest bardzo polecane 

przez mądrych ludzi”103. Jednak bardziej prawdopodobne wydaje się, że na wspo-

mnianym rysunku ukazane zostały budynki hospicjum, a nie kościół lub kościół 

podczas przebudowy. Widok ukończonej już świątyni znalazł się w oficjalnej, 

miedziorytniczej wersji dzieła Tretera wydanej w 1588 roku (il. 8). W tym wariancie 

kardynała Hozjusza i pielgrzymów ukazano na tle łatwo rozpoznawalnej fasady 

wybudowanego (lub przebudowanego) kościoła. Bryłę świątyni utrwalili ponad-

to wspomniani wyżej Antonio Tempesta w 1593 roku (il. 19) i Giovanni Maggi 

w Iconografia della città di Roma wydanej w 1625 roku (il. 20). Na obu niezwykle 

uproszczonych widokach tej części Rzymu można rozpoznać jedynie kształt na-

krytej dwuspadowym dachem, prostopadłościennej bryły z węższym prezbiterium, 

a także zarysy kilku niskich budynków, dzwonnicy oraz sąsiadujących z polskim 

hospicjum klasztoru i kościoła Santa Caterina dei Funari. Wnętrze świątyni pol-

skiej ukazuje rycina z katafalkiem zbudowanym w kościele w 1696 roku, po śmierci 

Jana iii Sobieskiego (il. 181).

Kościół od początku był budowlą skromną i niewielkich rozmiarów – trójprzę-

słową, z węższym prezbiterium zamkniętym ścianą prostą; artykulację ścian nawy 

tworzyły pilastry o jońskich kapitelach, flankujące płytkie wnęki ołtarzowe. Nawę 

i prezbiterium nakrywały sklepienia kolebkowe z lunetami, w których znajdowały 

się okna. Posadzkę ułożono z dużych kwadratowych płyt rozdzielonych wąskimi, 

prostokątnymi pasami. Fasada była dwukondygnacyjna, z niższą górną kondyg-

nacją o trójkątnym szczycie, artykułowana pilastrami, z prostokątnym wejściem 

 , sygn. -, Inventarium , k. r.

 Brykowski , s. , .

 Z dworu Stanisława Hozjusza , s. . Reszka ofiarował żywot Hozjusza arcybiskupowi 

Alessandrowi Mediciemu (późniejszemu papieżowi Leonowi ) w czasie swojej wizyty we 

Florencji w czerwcu  r.; Sajkowski , s. . Rękopis dzieła znajduje się w zbiorach  

(rkps -) i pochodzi z biblioteki Ordynacji Zamojskich.





zwieńczonym trójkątnym przyczółkiem. Do wnętrza budynku prowadziły trzy 

wejścia – poza wspomnianym głównym, także dwa boczne do prezbiterium: jedno 

od strony zakrystii i drugie z dziedzińca.

Analizę form architektonicznych kościoła polskiego w Rzymie wypada rozpo-

cząć od kwestii szczególnie istotnej – ustalenia pierwotnego wyglądu fasady. Od-

rzucić trzeba sugestię Tadeusza Żuchowskiego, że główna elewacja świątyni należy 

do grupy wczesnych fasad o kondygnacjach tej samej szerokości i wysokości, do 

której badacz ten zaliczał także elewacje frontowe kościołów San Lorenzo in Fonte 

oraz San Nicola dei Lorenesi104. Na rycinie Tretera zostały wyraźnie zarysowane 

dwie kondygnacje o różnych wysokościach. Dopiero w xviii wieku podwyższono 

drugą kondygnację, przebudowano okno, wymieniono kapitele i gzyms, co zostało 

poświadczone nie tylko w źródła archiwalnych, ale również potwierdzone analizą 

wątku muru widocznego na zdjęciach z czasu remontu dachu i naprawy sklepienia 

w drugiej połowie xx wieku (il. 43)105. Trudno jest również zgodzić się z supozycją 

Adriana Amendoli o zaprojektowaniu fasady kościoła polskiego przez Gasparego 

Guerrę. Atrybucję tę wspomniany autor oparł na analizie porównawczej z takimi 

dziełami architekta pochodzącymi z końca xvi i początku xvii wieku, jak katedra 

w Ripatransone czy kościół Sant’Andrea delle Fratte o fasadach w typie edikulowym, 

popularnych w Rzymie w xvi wieku i zupełnie odmiennych niż elewacja frontowa 

świątyni polskiej106.

Niewykluczone, że decydującą rolę w pozyskaniu projektanta przebudowy koś-

cioła Najświętszego Zbawiciela odegrał inicjator przedsięwzięcia, kardynał Sta-

nisław Hozjusz, który z racji swojej wyjątkowej pozycji wśród urzędników kurii 

 Pierwszy z nich otrzymał obecną bryłę w  r. z inicjatywy kardynała Juana Álvareza di Toleda 

i według rysunku Domenica de Aria z Ticino. Następnie został przebudowany w czasach papie-

ża Urbana  (–) przez Domenica Castellego. Fasadę tego kościoła rekonstruowano 

natomiast dopiero ok.  r. Sartorio , s. . Druga świątynia, należąca do Lotaryńczyków, 

powstała dopiero w latach dwudziestych  w.

 , sygn. -.

 Amendola , s. –. O fasadach edikulowych w Rzymie zob. Whitman , 

s. –.
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rzymskiej miał możliwość zatrudnienia jednego z architektów papieskich lub po-

wiązanych z zaprzyjaźnionymi kardynałami. Wyborem projektanta i wykonawców 

mógł się również zająć Stanisława Reszka, rzeczywisty nadzorca prac budowalnych, 

a według Anny Lepackiej także główny pomysłodawca dekoracji wnętrza, czuwa-

jący następnie nad realizacją koncepcji107. Wobec braku przekazów źródłowych 

próba przybliżenia kręgu potencjalnych projektantów świątyni polskiej i osadzenia 

z reguły pomijanego w opracowaniach, skromnego kościoła w tradycji budowni-

ctwa rzymskiego drugiej połowy xvi wieku musi opierać się przede wszystkim na 

analizie samego dzieła (il. 28–29).

Typ przestrzenny świątyni z niewielką nawą i płytkimi kaplicami oraz węższym 

prezbiterium zamkniętym ścianą prostą zapoczątkowany został w rzymskiej archi-

tekturze przez Giacoma della Portę w kościele Santi Domenico e Sisto (1569–1577). 

Odmianą tego rozwiązania były wnętrza z kaplicami zamkniętymi półkoliście, jak 

w kościołach San Pietro in Montorio (1480–1496), San Spirito in Sassia (1538–1545) 

oraz Santa Caterina dei Funari (1560–1564), który został zbudowany z fundacji 

kardynała Federica Cesiego, być może przy udziale Giacoma della Porty. Układ 

przestrzenny świątyni Polaków, jak się wydaje, nawiązuje bezpośrednio do tego 

zastosowanego w kościele Santa Maria in Trivio, wzniesionego z fundacji kardy-

nała Luigiego Cornara w latach 1573–1575 według projektu Giacoma (Iacopa, Gia-

copa) Del Duki108. Oba wnętrza cechuje podobne rozplanowanie przestrzenne 

 Lepacka , s. .

 Giacomo Del Duca (–), rzeźbiarz, architekt, a także poeta, urodził się w Cefalù na począt-

ku trzeciego dziesięciolecia  w. Po odbyciu nauki u Antonella Gaginiego wyjechał do Rzymu, 

gdzie został polecony przez wuja, Antonia Del Ducę, przyjaciela Ignacego Loyoli i Filipa Nereusza, 

kapelana kościoła Santa Maria di Loreto, Michałowi Aniołowi, u którego pracował do śmierci 

mistrza. W latach – uczestniczył w budowie Porta Pia. Wykonał nagrobek Eleny Savelli 

w San Giovanni in Laterano (), brał udział w konkursie na pomnik upamiętniający zwycię-

stwo pod Lepanto (), zaprojektował Porta San Giovanni na trakcie via Campana wytyczonym 

z inicjatywy papieża Grzegorza , a dla Mattea Catalaniego, wiernego ucznia Antonia Del 

Duki, kaplicę Najświętszego Sakramentu w Santa Maria degli Angeli. Z bratem Leonardem Del 

Ducą wykonał herb jezuitów na fasadzie kościoła del Gesù. Obok kościoła Santa Maria in Trivio 

ukończył także kopułę Santa Maria di Loreto. W  lub  r. trafił na służbę u Paola Giordana 
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nawy – wzniesionej na rzucie prostokąta, z płytkimi kaplicami i węższym, jedno-

przęsłowym prezbiterium zakończonym ścianą prostą (il. 30). Ściany z płytkimi 

wnękami arkadowymi są artykułowane szerokimi pilastrami o charakterystycznych 

kapitelach jońskich połączonych girlandami podtrzymującymi szerokie belkowanie 

z profilowanymi architrawem i gzymsem (il. 31). Kościół Santa Maria in Trivio 

powstał zaledwie kilka lat przed świątynią polską. Wówczas Del Duca obok pracy, 

którą wykonywał dla wspomnianego Cornara, przyjmował także zlecenia między 

innymi od rodziny Orsinich i działał przy wznoszeniu kopuły kościoła Santa Maria 

di Loreto.

Zbliżony typ wnętrza nawy stał się popularny w okresie tzw. drugiego cinque-

centa, być może dzięki zastosowaniu tego rozwiązania w świątyniach polskiej oraz 

Santa Maria in Trivio. W ten sposób zaaranżowano przestrzeń w kościele Santissima 

Trinità dei Pellegrini, wznoszonym od 1587 roku na terenie kompleksu należące-

go do bractwa założonego przez św. Filipa Nereusza dla sprawowania opieki nad 

pielgrzymami, a także w świątyni Lotaryńczyków, San Nicola dei Lorenesi, przebu-

dowanej w latach dwudziestych xvii wieku przez François du Jardina (Francesca 

Giardiniego). Fasada kościoła polskiego należy do skromnych, ale ciekawych przy-

kładów późnego manieryzmu rzymskiego. W odróżnieniu od najbardziej popular-

nych fasad typu edikulowego109, te o kondygnacjach tej samej szerokości, określane 

mianem „pałacowych”, należą do rzadkości110. Za sprawą nieskomplikowanego 

Orsiniego, na zlecenie którego prowadził prace w zamku w Bracciano. W latach – prze-

budował prezbiterium kościoła San Giovanni Battista w Campagnano. W  r. został wezwany 

do Innsbrucku przez arcyksięcia Tyrolu Ferdynanda , aby zrealizować brązową rzeźbę cesarza 

Maksymiliana na nagrobku w Hofkirche. Dziełem Del Duki był także nieistniejący już rzymski 

kościół Santa Maria Imperatrice (). Po śmierci Orisiniego architekt wszedł w krąg kardynała 

Alessandra Mediciego, opiekuna dzieci zmarłego. W  r. dla Ciriaca Mattei wykonał kaplicę 

w Santa Maria in Aracoeli. W  r. wrócił do Mesyny, gdzie objął funkcję głównego inżyniera 

miasta i w  r. wybudował prezbiterium w kościele San Giovanni di Malta. Zmarł w Cefalù 

w  r. Benedetti , passim; Benedetti ; Roma Sacra , s. –.

 Whitman , s. –.

 Określenia „fasada pałacowa” w odniesieniu do elewacji frontowej kościoła użył Tadeusz Żu-

chowski (Żuchowski , s. ). Najwcześniejszą wydaje się fasada San Pietro in Montorio 

(–). Wspomnieć należy także elewację frontową kościoła San Lorenzo in Panisper-

na (–) powstałego z inicjatywy kardynała tytularnego tej świątyni Guglielma Sirleta 

(projekt opracował Francesco da Volterra) oraz niemal współczesną jej fasadę Santi Domenico 
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układu przestrzennego kościół polski wpisuje się w grupę dzieł powstałych tuż po 

zakończeniu soboru trydenckiego, podczas którego postulowano wszak skrom-

ność i prostotę, także w architekturze. Trzeba jednak zauważyć, że w tym wypadku 

przyczyny przyjęcia wspomnianych rozwiązań architektonicznych zdają się leżeć 

głównie w ograniczonych możliwościach finansowych dysponentów świątyni111.

2.3. Wystrój kościoła polskiego w xvii wieku

Za podstawowe źródła wiedzy na temat dawnego wyposażenia świątyni polskiej 

w Rzymie, w dużej mierze niezachowanego do dziś, oraz jej wystroju w okresie 

staropolskim należy uznać z jednej strony 14 przechowywanych w archiwum 

kościoła wizytacji i regestrów – najbardziej szczegółowe spośród nich, a przez 

to najcenniejsze, zostały spisane dopiero w drugiej dekadzie xvii wieku oraz 

w latach 1693, 1747 i 1756 – z drugiej zaś zachowane do dzisiaj dzieła112. Inne in-

wentarze i spisy wzmiankowane w źródłach – jak inwentarz z 1637 roku113 – nie 

przetrwały próby czasu. Analiza akt wizytacji znajdujących się w zasobie Archi-

wum Watykańskiego niewiele wnosi do rekonstrukcji pierwotnego wyposażenia 

31

e Sisto autorstwa Giacoma della Porty (–). Fasady „pałacowe” otrzymały katedra w Ri-

patransone (Gaspare Guerra) oraz rzymskie kościoły San Luigi dei Francesi (Giacomo della 

Porta) i Santi Giovanni e Paolo (Giovanni Battista Soria, –). Lauro , s. .

 W okresie budowy kościoła w jego orbicie pojawiło się grono rzeźbiarzy, kamieniarzy i architek-

tów. Flamandzcy rzeźbiarze Gillis van den Vliete i Nicolas Piper wykonali nagrobek Hozjusza 

w Santa Maria in Trastevere; Amendola , s. . Architekt Giovanni Antonio Dosio, twórca 

nagrobka ambasadora Henriego Cleutina w kościele Francuzów, okazał się być autorem nieza-

chowanego nagrobka Stanisława Reszki w Neapolu; Lepacka , s. .

 , sygn. -, Inventarium  (aneks ); Inventarium  (aneks ); Inventarium  

(aneks ); Inwentarz ok.  (aneks ); sygn. -, Inventarium  (aneks ); Regestr ; 

Inventario  (aneks ); Inwentarz ; Nota dei mobili ; Inventario – (aneks );  

Inventario ; Inventario  (aneks ); Inventario ; Nota dei mobili ok.  (aneks ); Nota 

dei mobili ok. ; Inventario  (aneks ). Ponadto, cennym uzupełnieniem jest wykonany 

już w  w. wypis z dokumentów archiwalnych (, sygn. -).

 , sygn. -, k. v.
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kościoła114; wyjątek stanowi tu dokumentacja z 1824 roku, w której opisano świą-

tynię i hospicjum po dramatycznym okresie inwazji wojsk francuskich115.

W inwentarzach kościoła sporządzonych w drugiej dekadzie xvii wieku wzmian-

kowano tylko trzy ołtarze: główny i dwa boczne116. Informację o tym pierwszym od-

naleźć można w inwentarzu z 1693 roku. Z uwagi na fakt, że forma ołtarza głównego 

w xvii wieku nie uległa zmianie, a przynajmniej w protokołach rady prowizorów 

i rachunkach o tym nie wspomniano, można zakładać, iż opis oddaje pierwotną for-

mę nastawy. Ołtarz był murowany z cegły, natomiast jego mensę wykonano z białego 

marmuru. Stało na niej drewniane tabernakulum wyścielone jedwabną, czerwoną 

tkaniną, wewnątrz którego przechowywano w puszce Najświętszy Sakrament. Nasta-

wę tworzyły dwie kolumny wykonane – co w Rzymie należało do rzadkości – z drew-

na, złocone, zwieńczone figurami aniołów. Nad ołtarzem rozpościerał się baldachim 

z błękitno-żółtego jedwabiu117. Nie wiadomo, czy ołtarz w tej formie był już gotowy, 

gdy w 1591 roku konsekrowano kościół. Prawdopodobnie nie, skoro umieszczono 

w nastawie wizerunek kanonizowanego dopiero w 1594 roku św. Jacka klęczącego 

przed Najświętszym Zbawicielem oraz świętymi Stanisławem i Wojciechem. Po tym 

roku mógł powstać nie tylko obraz, ale i sam ołtarz, w którym w 1612 roku naprawia-

no baldachim118. Ołtarz szczególnie zyskał na znaczeniu, gdy osoby uczestniczące 

w odprawianych przed nim mszach za zmarłych otrzymały na mocy brewe wydanego 

w 1619 roku przez papieża Pawła v możliwość uzyskania odpustu119. Na tabernaku-

lum stał krzyż z brązu, a na mensie sześć świeczników. Ołtarz wyposażono w kanon 

Ewangelii, lavabo i duży srebrny świecznik, zapewne na paschał. Obok ołtarza wisiała 

tablica z wykazem mszy za zmarłych dobroczyńców ujęta w drewnianą, złoconą 

ramę120. Przed 1693 rokiem błękitno-żółty baldachim wymieniono na wykonany 

z zielonej tkaniny w czerwone kwiaty. W zwieńczeniu ołtarza, pod baldachimem, 

umieszczony był obraz Matki Boskiej, namalowany na płótnie i wprawiony w drew-

nianą, złoconą ramę121. Jeszcze na początku xvii wieku prezbiterium oddzielała od 

nawy drewniana balustrada122. W 1646 roku zakupiono do niego duży kobierzec123, 

a w maju 1667 roku wydano zgodę na odnowienie obrazu124. W 1715 roku ołtarz 

główny rozebrano.

Patronem ołtarza bocznego usytuowanego w pierwszym przęśle od strony prez-

biterium, na ścianie wschodniej, był św. Jacek kanonizowany 17 kwietnia 1594 roku. 

Kongregacja Świętej Wizytacji 6 lutego 1627 roku poleciła wymianę wąskiej mensy 

tego ołtarza125. W 1639 roku sprawiono do niego nowe antepedium z czerwonego 

adamaszku, z haftowanym („acu picta”) wizerunkiem św. Stanisława126.
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Ołtarz św. Stanisława znajdował się natomiast w tym samym miejscu, w któ-

rym usytuowany jest dzisiaj – w pierwszym przęśle, po stronie Epistoły („a cornu 

Epistolae”), a więc na ścianie zachodniej. Opis z 1693 roku pozwala sądzić, że był 

wykonany ze stiuku i pomalowany na zielono („habens adornamentum albario 

opero e calce structum inauratum et colore viridi depictum”). Widniał w nim 

obraz ukazujący scenę Wskrzeszenia Piotrowina przez św. Stanisława. Według 

Anny Lepackiej ołtarz powstał staraniem Stanisława Reszki przed 1588 rokiem127. 

Wiadomo, że w 1676 roku został odnowiony, ale zakres prac, wykonanych kosztem 

zaledwie dwóch skudów, nie jest znany128. W 1693 roku na ołtarzu znajdowała 

się srebrna szkatułka z relikwiami Krzyża Świętego, szaty i kolumny Zbawiciela, 

a także partykułami świętych: Stanisława, Andrzeja Apostoła, Aleksego i kilku 

innych niewymienionych w inwentarzu z imienia. Relikwie kości polskiego pa-

trona pozyskał od franciszkanów w Asyżu sam Reszka129. Na ołtarzu stał nama-

lowany na płótnie obraz Matki Boskiej ujęty w drewnianą, złoconą ramę i oto-

czony wotami. Obok leżały kanon, lawaterz oraz ewangeliarz i stały dwa brązowe 

świeczniki130.

Ołtarz Ukrzyżowania – zlokalizowany w drugim przęśle nawy, w kaplicy 

wschodniej – został ufundowany w 1646 roku przez kanonika gnieźnieńskiego 

Mateusza Judyckiego131. W następnym roku nastawę ukończono, a w listopadzie 

wstawiono do niej relikwiarz Krzyża Świętego132. Ołtarz miał marmurową men-

sę i drewniany stopień. Na mensie stało drewniane tabernakulum z drzwiczka-

mi i złoconymi kolumnami, w którym na co dzień przechowywano wspomniany 

relikwiarz. O strukturze ołtarzowej wiadomo tyle, że była pomalowana na kolor 

drewna i częściowo złocona oraz że umieszczony był w niej drewniany, rzeźbiony 

krucyfiks. Biodra Ukrzyżowanego okrywało czerwone, jedwabne perizonium133. 

Figurę odnowiono w 1676 roku134. Zachwycił się nią Teodor Billewicz, gdy 18 maja 

1677 roku odwiedził kościół135. 

Najstarsze wiadomości o ołtarzu św. Kazimierza pochodzą z 1647 roku. Powstał 

z inicjatywy i przy udziale finansowym Stefana Wierzbowskiego, sekretarza królew-

skiego i prowizora kościoła136. Już w kolejnym roku odprawiono przy tym ołtarzu 

uroczystą mszę w święto patrona (4 marca). Homilię wygłosił kanonik wileński 

Kazimierz Wojsznarowicz, autor wielu kazań i panegiryków, późniejszy opiekun 

księcia Aleksandra Zasławskiego podczas jego europejskiej peregrynacji137. W maju 

tego samego roku Wierzbowski podarował do omawianego ołtarza dużych rozmia-

rów kobierzec138. W nastawie tej – zgodnie z informacjami zawartymi w aktach 
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wizytacji z 1693 roku – znajdował się obraz z wyobrażeniem świętego królewicza, 

namalowany przez nieznanego autora. Na marmurowej mensie ustawione było 

drewniane, malowane na różne kolory podwyższenie o schodkowym kształcie, 

na którym znajdowały się dwa świeczniki brązowe i dwa drewniane, złocone139. 

Na tabernakulum stał drewniany, czarny krzyż z figurą Chrystusa Ukrzyżowane-

go wykonaną ze złoconego brązu. Ponadto na ołtarzu umieszczono dwa brązowe 

świeczniki, kanon Ewangelii i lavabo140.

W xvii wieku w kościele św. Stanisława korzystano z dwóch przenośnych, 

składanych instrumentów organowych, przechowywanych w szopie przy studni 

i w czasie mszy stawianych w kościele na drewnianym podeście141. Na czas najbar-

dziej uroczystych mszy, szczególnie ku czci św. Kazimierza i św. Stanisława, większe 

i bardziej okazałe organy pożyczano z innych kościołów142. W 1622 roku instrument 

pozyskano z kaplicy św. Wawrzyńca przy kościele św. Damazego. Niestety, w czasie 

mszy celebrowanej 7 maja drewniana konstrukcja chóru zawaliła się, przygniatając 

muzyków; zniszczone organy naprawił stolarz Dominik143. Nowe kupiono w marcu 

1646 roku144, ale już w 1660 roku musiano je naprawić145.

W kościele znajdowały się dwie kropielnice – jedna duża z marmuru, druga 

mniejsza, przy wejściu do kościoła146 oraz drewniany konfesjonał, po raz pierw-

szy odnotowany w 1610 roku147. W 1693 roku do inwentarza wpisano nowy 

konfesjonał148.

2.4. Paramenty liturgiczne

Monstrancje 

W inwentarzach z drugiej dekady xvii wieku nie odnotowano monstrancji. Jej 

funkcję pełnił pacyfikał, który charakteryzowano w inwentarzu z 1615 roku słowami: 

„okrągły, przedtym znać, że za monstrancyję był”149. Pierwszą faktyczną monstran-

cję, o której wiadomo ze źródeł, sprawiono do kościoła w 1649 roku. Była niezbęd-

na w dobie coraz popularniejszych wówczas nabożeństw czterdziesto godzinnych. 

Z zapisu w protokołach rady prowizorów wynika, że już wcześniej monstrancję 

zamówiono u złotnika, ale ten zmarł i nie dokończył pracy, a samo dzieło prowizorzy 

odzyskali dopiero od jego spadkobierców150. Przed 1693 rokiem do świątyni polskiej 

trafiła srebrna monstrancja promienista z lunulą, zwieńczona krzyżem. Ozdobiona 

była figurą anioła, przedstawieniami orłów oraz wyobrażeniem św. Stanisława na 

stopie; widniała na niej ryta data: „1602” (ewentualnie „1611”). Okoliczności pozy-

skania tego naczynia liturgicznego nie są znane151.
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Kielichy i puszki na komunikanty 

W inwentarzu z 1610 roku uwzględniono 8 kielichów, w tym 5 wykonanych ze 

srebra i złoconych oraz 2 z miedzianymi, ale również złoconymi trzonami; ósmy 

kielich był cynowy152. W 1615 roku odnotowano 6 kielichów, podobnie pod koniec 

xvii stulecia. Na dwóch kielichach znajdowały się herby Hozjusza i Reszki, a na 

jednym monogram ihs. Czwarty nie nosił żadnych znaków, był „niski, staro-

świecką robotą [wykonany]”153. Opis ten można odnieść do kielicha zachowa-

nego w kościele do dzisiaj (il. 32). Jest to obiekt o stopie na rzucie sześcioliścia, 

z kryzą, ćwierćwałkiem i cokolikiem oraz płaszczem zwężającym się ku górze 

i zakończonym sześciobocznym, nieznacznym pierścieniem. Na ćwierćwałku 

widoczna jest delikatna wić roślinna, a na płaszczu i trzonie kielicha ornament 

maureskowy zbliżony do wzorów znanych z traktatu Erazma Kamienia i jemu 

współczesnych154. Drobne motywy roślinne widnieją na wielobocznym trzonie 

i nodusie w kształcie spłaszczonej kuli ujętym od dołu i góry zbliżonymi do 

owalu wgłębieniami wypełnionymi taśmami z regularnymi nacięciami. Koszy-

czek i pokrywa wydają się być późniejsze, barokowe; być może dodano je, gdy 

naczynie zaczęło być używane jako puszka, a więc zmieniło swoją funkcję na 

pełnioną po dziś dzień155.

Przed 1615 rokiem prowizorzy zdecydowali, że 2 stare kielichy: srebrny oraz 

drugi, ze srebrną czarą, a także łyżka srebrna i kilka talarów zostaną przekazane 
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niewymienionemu z imienia, zapewne rzymskiemu złotnikowi, który w zamian 

zobowiązał się wykonać nowy kielich156. W następnych latach liczba kieli-

chów stale się zmieniała, jedne przetapiano, wykonując z pozyskanego mate-

riału nowe naczynia, a inne sprzedawano, dzięki czemu udawało się pozyskać 

fundusze na zakup nowych paramentów. Pod koniec xvii wieku prowizorzy 

odnotowali w inwentarzu zaledwie 6 kielichów i 5 paten. W jednym kielichu 

wymieniono czarę i polecono go ozdobić 2 główkami anielskimi. Na innym 

odnotowano dekorację w postaci 12 główek anielskich. Wśród ujętych w in-

wentarzu naczyń liturgicznych był także kielich z inskrycpcją: eleemo[si]nis 

piorum nationis polonae anno domini mdcxiiii, a więc zakupiony 

z ofiar Polaków157.

W inwentarzu z 1693 roku uwzględniono tylko jedną puszkę: „Pixis argen-

tea ad conservandum Sanctissimum Sacramentum intus et foris inaurata cum 

operculo in aliquibus tantum locis desuper inaurato valet libram unam, uncias 

quinque”158.

Drobne naczynia mszalne i sprzęty ołtarzowe

W 1613 roku w kościele polskim znajdowała się niewielka tacka z miedzianymi 

i złoconymi ampułkami159. Srebrne ampułki naprawiono w 1662 roku160. Pod ko-

niec xvii wieku odnotowano 2 ampułki srebrne i złocone161. W drugiej dekadzie 

xvii stulecia używano w kościele łódki ze srebrną łyżeczką oraz srebrnego try-

bularza162. W 1666 roku zakupiono srebrną łyżeczkę do kadzielnicy163. Kadziel-

nicę, łódkę z łyżeczką i naczynie na wodę święconą z kropidłem wzmiankowano 

w inwentarzu z 1693 roku164. Na jego kartach, podobnie jak w następnym wykazie 

sprzętów kościelnych sporządzonym w 1746 roku, wspomniano o łódce ozdobionej 

wizerunkiem św. Stanisława oraz inskrypcją: sanctus stanislaus episcopus 

cracoviensis et martyr poloniae165.

W najstarszym znanym inwentarzu kościoła odnotowano także krzyż z hebanu 

ze srebrną figurą Chrystusa166. Na ołtarzach bocznych stały 3 inne krzyże ołtarzowe 

(„imagines crucifixi”)167. Jeden z nich miał bursztynową podstawę z umieszczo-

nymi na niej figurkami Marii i św. Jana Chrzciciela. Został ofiarowany kościołowi 

w 1637 roku przez Alberta (Wojciecha) Pilchowicza168. Drugi krzyż – wykonany 

ze srebra i pozłocony – podarowała w 1682 roku kapituła krakowska (w 1746 roku 

nie był w użyciu, a przechowywano go w zakrystii)169.
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Do inwentarza z 1610 roku wpisano 2 duże i 2 mniejsze srebrne świeczniki, 

7 świeczników miedzianych przeznaczonych do mniejszych ołtarzy bocznych 

i duży, drewniany kandelabr170. Wśród sprzętów kościelnych odnotowanych 

w 1613 roku pojawiły się 4 drewniane świeczniki171. W inwentarzu z 1615 roku 

uwzględniono 6 srebrnych świeczników172, spośród których 2 zostały kupione 

rok wcześniej173. W 1660 roku postanowiono kupić 2 nowe srebrne świeczniki ze 

środków uzyskanych ze sprzedaży krzyża w kolorze purpury i figury Najświęt-

szej Marii Panny174. W 1674 roku 6 srebrnych świeczników wykonał do kościoła 

złotnik Palmieri175.

Pod koniec wieku zasób świeczników znacznie się powiększył. Ołtarz główny 

oświetlało 6 srebrnych kandelabrów, każdy z nich opatrzony symbolem („in-

segna”) św. Stanisława – orłami oraz inskrypcją: pioru[m] nationalium 

eleemosinis176; te same świeczniki odnotowano w latach 1746, 1747 i 1756177. 

Ponadto w użyciu był srebrny świecznik ręczny (buggia) z wyobrażeniem 

św. Stanisława178.

W 1610 roku odnotowano w kościele 2 wiszące lampy – srebrną i miedzianą179. 

Kolejne podarowano w latach 1618180, 1658181 i 1672182. W 1693 roku w świątyni były 

2 lampy: srebrna duża, ufundowana przez Polaków w 1676 roku (ex eleemosinis 

piorum nationaliu[m] 1676) z wizerunkiem św. Stanisława i wyobrażeniem 

orła, wisząca przed ołtarzem głównym, oraz druga, zawieszona przed ołtarzem 

św. Stanisława183.

Tkaniny liturgiczne 

W inwentarzu z 1610 roku wymieniono 21 ornatów: 6 białych, 6 czerwonych, 

4 zielone, 3 fioletowe i 2 czarne184, kilka komeżek, 8 starych i 3 nowe obrusy na 

ołtarze, 5 korporałów, 12 palek, 9 welonów kielichowych i 10 burs185. Na jednym 

z białych ornatów znajdował się wizerunek św. Stanisława, na innym Matki Bo-

skiej186. W 1611 roku Fabian Konopacki wpisał do inwentarza nowe paramenty: 

4 tuwalnie, 7 ręczników, humerał, 9 haftowanych chust („szerzynek”), czarny ornat 

i nowy, czerwony kobierzec. Następny inwentarz z 1613 roku zawiera informacje 
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o 24 ornatach, tyle samo wpisano do inwentarza sporządzonego w 1615 roku187. 

W kościele było ponadto 8 alb, 11 humerałów, 8 pasów, 4 komże, 22 obrusy, 

15 tuwalni, 19 obrusów, 5 korporałów, 17 burs (8 pojedynczych i 9 podwójnych), 

22 chustki, 6 ręczników większych i 17 mniejszych188. Stan ten w 1615 roku zmienił 

się jedynie w niewielkim stopniu.

W 1648 roku zakupiono do kościoła kapę „z aksamitu czarnego, wzorzystego” 

na uroczystości wspomnieniowe za zmarłych dobroczyńców (wcześniej takowej 

w kościele nie było, a w razie potrzeby szatę pożyczano)189. Rok później został 

nabyty ornat czerwony, jedwabny, przetykany złotą nicią190. W następnych la-

tach pozyskano kolejne szaty liturgiczne: dalmatyki dla subdiakonów (1651)191, 

ornat fioletowy (1654)192, ornat i albę (1655)193 oraz 2 ornaty czarne i welon (1661–

–1662)194. Naprawiano również zniszczone szaty, w tym 2 czarne ornaty w 1654 

i 1658 roku195.

Pod koniec xvii wieku liczba ornatów wzrosła do 15 białych, 12 czerwonych, 

6 zielonych i tyluż fioletowych oraz 8 czarnych196. W skład kompletów wchodziły 

bursy (15 białych, 7 czerwonych, 4 zielone, 4 fioletowe, 10 czarnych), wela kielichowe 

(19 białych, 10 czerwonych, 7 czerwonych, 5 fioletowych, 20 czarnych) i 8 welonów 

dla subdiakonów197. Do inwentarza z 1693 roku wpisano 21 alb, 11 humerałów, 

18 sznurów (cingulów), 14 komż, 30 korporałów oraz kilkanaście tkanin o różnym 

zastosowaniu: chustek, puryfikaterzy, tuwalni, obrusów i palek198. W spisie bielizny 

kościelnej z 1731 roku odnotowano 18 alb, 9 komż, 11 humerałów, 19 korporałów, 

14 palek, 72 puryfikaterze, 29 obrusów na ołtarze oraz kilkadziesiąt innych tkanin 

(w tym 31 welonów kielichowych i 33 bursy)199.

Antepedia i obicia

W drugiej dekadzie xvii wieku w kościele znajdowało się kilka antepediów. Ołtarz 

główny posiadał 3 białe, 2 czerwone oraz 2 zielone antepedia, a także fioletową 

tkaninę tego typu. Wśród nich wyróżnić należy białe antepedium adamaszkowe, 

określone jako „nowe”, ozdobione wyobrażeniem Najświętszego Zbawiciela ze 

świętymi Stanisławem i Wojciechem po bokach, inspirowanym zapewne ikono-

grafią obrazu w ołtarzu głównym200. Dwa ołtarze boczne św. Stanisława i św. Jacka 

posiadały swoje antepedia wyliczone drobiazgowo w inwentarzach201. W 1613 roku 

odnotowano 26 antepediów202. W 1648 roku wykonano czerwone antepedia do 

ołtarzy Ukrzyżowania i św. Kazimierza (sporządzone z antepedium z ołtarza 
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głównego, które uzupełniono tkaniną kupioną przez Stefana Wierzbowskiego)203. 

W 1651 roku zakupiono 3 antepedia, w tym 2 do ołtarzy św. Jacka i św. Stanisła-

wa204. Trzy lata później (1654) zostało nabyte antepedium w kolorze fioletowym205. 

Antepedia z adamaszku naprawiono w 1680 roku206. Pod koniec xvii wieku od-

notowano znaczny zbiór różnorodnych antepediów, w tym łącznie 29 białych 

i czarnych oraz kilkanaście w różnych kolorach liturgicznych207. Ponadto, w za-

krystii przechowywano 11 poduszek pod mszały, tkaniny używane podczas mszy 

za zmarłych oraz kilka mniejszych lub większych dywanów na posadzkę i stopnie 

przed ołtarzami208. 

Stałym elementem wystroju kościoła podczas najważniejszych uroczystości 

były ozdobne tkaniny obiciowe wieszane na ścianach i pilastrach – 4 duże tego 

rodzaju dekoracje, rozmieszczone na ścianach prezbiterium od ołtarza głównego 

do bocznych, zostały wykonane z cienkiego jedwabiu w kolorze żółtym i błę-

kitnym. Każda z tych tkanin była podzielona na 34 pola. Natomiast 2 mniejsze, 

osiemnastopolowe, zawieszano nad drzwiami bocznymi, a 4 większe, czter-

dziestojednopolowe, żółto-czerwone, na ścianach bocznych209. Do inwentarzy 

z 1613 i 1615 roku wpisano ponadto 6 portier, które zawieszano na drzwiach. 

Odnowiono je w 1662 roku210, a w 1735 roku zakupiono nowe211. Na posadz-

ce przed ołtarzem głównym i bocznymi kładziono tureckie dywany (w 1613 r. 

było ich 18)212. W 1615 roku kościół był nadto wyposażony w 2 niderlandzkie 

opony (arrasy?)213.

Księgi liturgiczne

Do inwentarza z 1610 roku wpisano 11 mszałów rzymskich, 9 graduałów i 2 bre-

wiarze214. W 1613 roku odnotowano 7 mszałów starych i 3 nowe, a w 1615 roku 

tylko 4 mszały, w tym wydane w Rzymie oraz w Lyonie215. We wrześniu 1636 roku 

zakupiono drukowany ewangeliarz i kanon do ołtarza głównego216. W inwenta-

rzu z 1693 roku znalazł się spis obejmujący 14 mszałów zwykłych i 5 mszałów za 

zmarłych217. Od końca xvii wieku używano kanonu w srebrnej oprawie zdobionej 

srebrnym orłem „dobrze wykonanym”218.

Varia

Inwentarze z drugiej dekady xvii wieku zawierają szczegółowe informacje o wielu 

meblach i drobniejszych przedmiotach, wśród których były 2 drewniane skrzynie 
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na bieliznę kościelną, księgi i kosztowności, kilka szkatuł, ławki i konfesjonał, krata 

w drzwiach głównych z zamkiem, 44 szklane lampy, dzwonki, miedniczki, ampułki, 

kociołki, drążki do zawieszania portier oraz wspomniane 2 przenośne, składane 

instrumenty przechowywane w szopie przy studni219. W 1686 roku kupiono ta-

borety („sgabella”) do nowych ołtarzy (zapewne Ukrzyżowania i św. Kazimierza), 

dużą skrzynię na płótna i koce dla pielgrzymów oraz szklaną, pozłacaną szkatułę, 

w której miał być przechowywany krucyfiks220. W 1693 roku odnotowano w za-

krystii 4 szafy na sprzęty kościelne221.

2.5. Wyposażenie budynków hospicjum

W gmachu hospicjum znajdowały się podstawowe meble: stoły z krzesłami, 3 sza-

fy („W sieni na dole jedna, w której pielgrzymi rzeczy swe chowają, zamczysta. 

Druga na salce średniej, zamczysta, czerwono pomalowana, w której księgi cho-

wają. Trzecia na wierzchniej salce, także zamczysta”222), 9 materaców, 8 drewnia-

nych łóżek, portiery oraz wiele narzędzi codziennego użytku, jak drabina, łopaty, 

powrozy etc.223 Na posiedzeniu, które odbyło się 21 maja 1654 roku, prowizorzy 

jednogłośnie zdecydowali, że w pokojach hospicjum mają być wyłącznie poje-

dyncze łóżka224.

W xvii wieku stale remontowano budynek dla pielgrzymów (1644, 1651, 1655), 

naprawiano istniejące wyposażenie (łóżka w 1633, 1636 i 1653 r., a materace i podusz-

ki w 1636 i 1675 r.)225 oraz doposażano pokoje w łóżka, sienniki (1633, 1657), ma-

terace (1636, 1637, 1686), kołdry (1685), prześcieradła (1637, 1657, 1659), koce (1659) 

i lampy (1646)226. W 1644 roku jeden z domów remontował mistrz murarski Pietro 

Cavalli227, który następnie w 1646 roku wykonał bliżej nieopisane prace w pokoju 

zamieszkałym przez Pietra Lazariniego228. W czerwcu 1662 roku prowizorzy zde-

cydowali o zakupie płótna na prześcieradła oraz kilku poduszek229. Wydatki na 

tego rodzaju przedmioty codziennego użytku odnotowywano w hospicjum przez 

cały xviii wiek230. 

W 1613 roku w hospicjum wisiały bliżej niescharakteryzowane grafiki, ikona 

Matki Boskiej („obrazek Panny Maryjej pozłocisty na drzewie, ruskiego malowa-

nia”), wizerunek bł. Stanisława Kostki oraz herby: trzy królewskie i jeden kardynała 
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protektora Alessandra Perettiego di Montalta231. Herby protektorów aktualizowa-

no rzecz jasna wraz ze zmianą osoby na tym stanowisku. W grudniu 1642 roku 

zalecono poborcy zadbanie o to, by w hospicjum (także w zakrystii) zawieszono 

herb nowego kardynała protektora Giulia Savellego (pełnił tę funkcję w latach 

1642–1644)232. W 1634 roku z inicjatywy rektora Walentego Germana przeniesiono 

z hospicjum do kościoła wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego, być może tożsamy 

z rzeźbą w ołtarzu bocznym wzmiankowaną w wielu późniejszych źródłach233. 

W 1636 roku pokój rektora został przyozdobiony kobiercami wiszącymi wcześniej 

w kościele234. 

Według informacji zawartych w inwentarzu z 1693 roku w budynku hospicjum 

znajdowała się kuchnia wyposażona w 2 piece z paleniskami, 2 stare kredensy, 

2 stoły, rożen, żelazny półmisek, kamienny moździerz z drewnianym tłuczkiem, 

marmurowe naczynie do mycia rąk, żelazną łopatę, nożyczki, dwie siekiery, nóż, 

kosz na śmieci, kilka desek i tablicę z namalowanymi na niej aniołami235. W przed-

sionku prowadzącym do spiżarni odnotowano obraz przedstawiający Wniebo-

wzięcie Najświętszej Marii Panny ze świętymi Stanisławem i Kazimierzem, który 

na wzór ołtarza był oświetlony lampą, stary obraz ukazujący ukoronowanego 

Najświętszego Zbawiciela, dwa obrazy ze św. Stanisławem, jeden ze św. Piotrem, 

a także herby: papieski, królewski oraz kardynałów Radziejowskiego i Denhoffa236. 

Do tego samego inwentarza skrupulatnie wpisano wyposażenie pielgrzymich po-

koi gościnnych (kilkadziesiąt pierzyn, poduszek, prześcieradeł i narzut oraz meble 

– skrzynie, stoły i krzesła, a nawet 12 nocników). Autor inwentarza wspominał 

również o wiszących w części sypialnej hospicjum 31 obrazach, które określał jako 

„proste, stare i podziurawione”, nie charakteryzując ich bliżej („imagines simplices, 

veteres lacerae in dormitorio”). Przywołał także wizerunek św. Michała w pokoju 

zakrystiana oraz wiszącą w pomieszczeniu przypisanym wikaremu rycinę ukazu-

jącą Jana iii Sobieskiego237.

2.6. Budowa nowego hospicjum 

Dramatyczny stan budynków hospicjum utrzymujący się do początku xviii wie-

ku surowo ocenili przedstawiciele rzymskiej kurii, którzy z polecenia Klemensa xi 

wizytowali kościół i hospicjum w 1711 roku238. W następnym roku zarząd kościoła 

i hospicjum dedykował „Jaśnie Oświeconym, Jaśnie Wielmożnym, szlachetnie 

urodzonym dygnitarzom, urzędnikom duchownym i świeckim, prałatom, rycer-

stwu i szlachcie, naszym Wielce Mości Panom tudzież szlachetnym, sławetnym 

magistratom miast i miasteczek, na ostatek wszelkiego stanu i kondycyi ludziom, 

tak Korony Polskiej, jako i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz księstw i pro-

wincyi do Korony inkorporowanych obywatelom” memoriał w sprawie stanu 

fabryki hospicjum oraz „Instrukcyję tym, którzy mają o wspomożenie prosić 
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w Polszcze na fabrykę św. Stanisława w Rzymie”239. Polacy w Rzymie postąpili 

podobnie jak zarządcy innych kościołów narodowych, którzy zwracali się do 

rodaków z prośbami o wsparcie finansowe. Za przykład może posłużyć bractwo 

kościoła Santa Maria di Monserrat, które w związku z budową świątyni wysto-

sowało do dostojników kościelnych w Królestwie Aragonii apel o fundusze na 

sfinansowanie przedsięwzięcia, także swoim członkom zapewniając w zamian 

za wsparcie materialne pochówek w kościele, a przez to wieczną pamięć240.

W drukowanym i niezwykle emocjonalnym apelu przygotowanym przez ad-

ministratorów kościoła polskiego opisano zły stan zachowania budynków hospi-

cjum, które „bardziej pustkom i jaskiniom niżeli budynkom były podobne, gdyż 

wszędzie mury stare były, popadane i ustawicznie walące się […] restauracja zaś 

ich coroczna połowę intraty zawsze zabierała, a była nietrwała”241. W nadziei na 

hojne datki prowizorzy kościoła w treści owego memorandum usiłowali uderzyć 

w narodową dumę, stwierdzając, że z fundacji Hozjusza „wszystkie narody urągają” 

i w celu zachęcenia potencjalnych darczyńców radzili:

Dołożyć tego, że ta jałmużna nie tylko w Niebie, ale i tu na ziemi, to jest w ak-

tach i księgach kościelnych według zwyczaju dawnego na wieczną pamiątkę 

będzie zapisana albo też trybem tutecznym nomina benefactorum marmoribus 

insculptetur et publicae lectioni exponetur, gdyż każdy kto tu przybędzie, na tej 

fabryce wyczyta dokument pobożności242.

Zbiórkę pieniędzy powierzono Zygmuntowi z Romanowa Świrskiemu, kwesto-

rowi deputowanemu, który przekazywał pieniądze regentowi konsystorza krakow-

skiego Krzyżanowskiemu, pisarzowi dekretowemu nuncjusza Skwarczyńskiemu 

oraz archidiakonowi zawichojskiemu Sebastianowi Mulinowiczowi. W przypadku 

hojniejszych darów pieniądze do Rzymu trafiały przy użyciu weksli nuncjusza, 

jezuitów lub teatynów w Warszawie243. 

Pierwsze posiedzenie rady prowizorów poświęcone nowemu hospicjum odbyło 

się 14 kwietnia 1712 roku w obecności polskiego architekta Benedykta Renar-

da, który przedstawił plany hospicjum oraz kosztorys jego budowy244. Tydzień 

później prowizorzy Ludwik Zaleski, Maciej Flaszyński, Jakub Puget i Jacek Ło-

packi ponownie spotkali się z architektem. Powołano wówczas komisję mającą 

wesprzeć Renarda w określeniu ostatecznego wyglądu zaplanowanego założe-

nia245. Jednocześnie podjęto starania w Trybunale do spraw dróg (Tribunale delle 

Strade) o zgodę na bezpłatne zajęcie części gruntu w narożu pomiędzy via delle 

Botteghe Oscure a via dei Polacchi oraz fragmentu działki w pobliżu Casa della 

Toretta, naprzeciwko niewielkiej ulicy odchodzącej na wschód od via dei Polac-

chi (il. 26)246. W celu uzyskania zgody poprosili o protekcję najpierw królewskiego 

ministra, rektora kościoła niemieckiego Santa Maria dell’Anima, barona Teodora 

Schenka, który – jak pisał Loret – „nie wykazywał wielkiego zainteresowania 
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sprawą”, a następnie nowo wybranego kardynała protektora Królestwa Polskiego 

Annibalego Albaniego, bratanka papieża Klemensa xi247. Starania o zajęcie części 

placu Polacy podjęli już 20 lat wcześniej, skoro w wydanej 5 lipca 1712 roku licen-

cji (il. 33) urzędnicy kurialni powołali się na niezachowaną w archiwum kościoła 

bullę papieża Innocentego xii z 28 listopada 1692 roku zezwalającą na zajęcie 

wskazanego terenu248. 

 Jednocześnie jego bratu Carlowi Albaniemu prowizorzy powierzyli zaszczytną funkcję gwar-

diana bractwa św. Tryfona; , sygn. -, s. .

 , teka /. Treść licencji i rysunek ukazujący fragment zabudowy terenu polskiego hospi-

cjum wykonano na karcie o wymiarach  × , cm, rysunek sporządzono piórkiem i tuszem, 

lawowano szarym i brązowym atramentem, na papierze czerpanym, żeberkowym o rozstawie 

żeber  cm, z filigranem (w owalnym, zakreślonym podwójnie polu lilia, nad polem litera „”). 

Wystawcą licencji był urzędnik stojący na czele Tribunale delle Strade (Presidente delle Stra-

de) Piero Luigi Carafa, a kontrasygnaty udzielili urzędnicy kurialni Francesco Niccolò Orsini 

i Olimpio Bartolini oraz architekt Giovanni Battista Bucchi. Dokument składa się z dwóch 

części, w górnej umieszczono tekst pozwolenia, w dolnej rzut zabudowy przy via dei Polacchi. 

Treść pozwolenia brzmi: „Noi, Piero Luigi Carafa, clerico della R[everendissima] C[amera] 

Apostolica e Presidente delle Strade, per tenore della presente e p[er] l’autorità dataci della 

s[anta] memoria di p[apa] Inoccenzio  nella sua bolla spedita sotto li  n[ovem]bre  

concediamo licenza alla Chiesa Nattionale [s] di S[an] Stanislao dei Polacchi di Roma che 

possano prendere et occupare dei pezzi di sito come nella qui sotto delineata pianta di tutto il 

colorito di verde ad efetto di fabricare et incorporarli nella fabrica del proseguim[en]to che sia 

da fare a canto a detta chiesa e revolta nel vicolo posta nel Rione della Pigna nella strada detta 

Botegue Scure quale sito publico che si concede primo nel cantone e longo regualiato [pal]mi 

 ⅓, lar[go] [pal]mi  ¾, che fa a quadrate n[umer]o  e [pal]mi , e l’altro pezzo che revolta 

nel vicolo recinto da tre parti de muri e longo [pal]mi  ⅓, lar[go] [pal]mi  1⁄6, fa a quadrate 

n[umer]o [pal]mi  ½, che in tutto il sito da prenderli dal publico p[er] meterli a filo con la 

33
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polskiego na zajęcie części via dei 
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Budowa nowych gmachów hospicjum była skomplikowanym przedsięwzięciem 

logistycznym i finansowym. Zarządcy kościoła już wcześniej ulokowali w kilku 

rzymskich bankach kwotę 4 tys. skudów oraz zaciągnęli pożyczkę w wysokości 

16 tys. między innymi u rzymskich jezuitów, karmelitów bosych, w kościołach Santa 

Caterina (dei Funari?) i San Marcello oraz w kapitule św. Eustachego249. Pożyczkę 

spłacano w ratach, w zależności od otrzymywanych z Polski dotacji oraz sięga-

jąc do bieżących dochodów z lokat bankowych i prowadzonego wciąż wynajmu 

pomieszczeń250.

Kolejne zebranie prowizorów odbyło się już bez udziału Renarda. Ostatni wpis 

w protokołach rady prowizorów z 1712 roku zawiera informacje głównie o ob-

chodach celebrowanego w maju święta św. Stanisława, w których udział wziął 

kardynał Annibale Albani. Niestety, w dokumentacji archiwalnej brakuje pro-

tokołów z kolejnych dwóch lat, być może spotkania nie odbywały się lub ich nie 

protokołowano251. Zespołem murarzy i sztukatorów kierował Giovanni Butti252 

pod nadzorem Luigiego Barattonego szczycącego się tytułem architekta kościoła 

polskiego. Podpis tego drugiego widnieje na szczegółowym kosztorysie prac wy-

konanych do czerwca 1715 roku253. Barattone nie tylko nadzorował robotników 

i kierował pracami na miejscu, ale również zajmował się zakupem niezbędnych 

materiałów254. Na naradzie odbytej w marcu tego samego roku architekt (tym 

razem niewymieniony z imienia i nazwiska) przedstawił nowy projekt budowy, ale 

nova fabrica fa a  e [pal]mi  ½ quadrati dovendo lassare la largezza della strada e di detto 

vicolo come nella qui sotto delineata pianta fatta con sua scaletta di palmi romani e la presente 

licenza in quanto il prezzo del sito si concede grati così d’ordine della S[anti]tà di N[ostro] 

S[ignore] conforme al memoria le prodotto gli atti del nostro del nostro [s] tribunale sotto 

questo giorno p[er] tanto […] et il tutto si doverà fare con l’assistenza dell […] arch[itet] to 

e sotto maestro deputato detto rione non altrim[en]te […] perche così. Data questo di  [?] 

luglio ”. Poniżej widnieje podpis: „P.L. Carafa, cl[eri]co d[ella] Camera e Pres[iden]te delle 

Strade”. Dokument opatrzono wspomnianymi kontrasygnatami urzędników watykańskich: 

„Per[ilustrissimo] sig[nor] Nicola Orsini, not[aio]” oraz „Olimpio Bartolini”, a także architekta: 

„Giovanni Battista Bucchi”. Pod tekstem znajduje się pieczęć opłatkowa, okrągła, o średnicy 

 mm, częściowo zatarta, z herbem Piera Luigiego Carafy i majuskulną legendą: [Or] 

  [llum]. Szkicowy rysunek w dolnej części dokumentu ukazuje via dei 

Polacchi z zarysem znajdujących się przy niej budynków, w tym linią zabudowy należącej do 

hospicjum św. Stanisława. W narożu między via dei Polacchi a via delle Botteghe Oscure oraz 

w głębi ulicy dei Polacchi zaznaczono dwie niewielkie działki, które jako część przestrzeni 

publicznej („sito publico”) Trybunał do spraw ulic przekazał na rzecz kościoła św. Stanisła-

wa. Brązowym atramentem opisane zostały ulice: „vicolo” (via dei Polacchi i zaułek od niej 

odchodzący) i „strada maestra” (via delle Botteghe Oscure), a także budynek naprzeciwko 

hospicjum: „case de particolari” oraz budynki należące do kościoła św. Stanisława: „casette della 

Chiesa Regia di S[an] Stanislao dei Polacchi”. Wzdłuż bocznej krawędzi oznaczono skalę. Na 

odwrocie widnieją naniesione brązowym atramentem napisy „Planty [s] […] san[cti] Stanislai” 

oraz „”. Dokument jest zachowany w dobrym stanie. Drobne ubytki i nieznaczne przedarcia 

zauważalne są jedynie na krawędziach. Giovanni Battista Bucchi, który złożył swój podpis na 

planie, był notowany w latach – jako architekt pełniący w Trybunale do spraw ulic 

funkcję określaną po włosku terminem sottomaestro delle strade; Manfredi b, s. . 

 , sygn. -, k. r, r.

 , sygn. -, s. –, .

 , sygn. -, s. –: Conto dei lavori fatti per servizio da San Stanislao dei Polacchi 

[–], Luigi Barattone. 

 Giovanni Butti był notowany w rachunkach kościoła od  r.; , sygn. -, k. r.

 , sygn. -, k. r–v.

 W  r. dostarczył drewniane belki, zapewne do budowy rusztowania, kupione u Filippa 

Biondiego; , sygn. -, k. r–v: rachunek Luigiego Barattonego,  .





już drugiego, zachodniego skrzydła z zakrystią („novum exemplar novae fabricae 

seu alias secundi aedificii una cum sacristia fabricandi”)255. Czy owym architek-

tem był Renard, tego ze źródeł nie wiadomo, ale jest to wielce prawdopodobne, 

skoro uczestniczył w kolejnych zgromadzeniach generalnych Polaków (25 maja, 

21 czerwca oraz 2 i 30 lipca 1716) w roli świeckiego prowizora kościoła256. Także 

Renard wypłacił 3 lipca 1716 roku 22 skudy za nieokreśloną pracę architektowi 

Filippowi Barigioniemu257.

Problem autorstwa projektów zarówno zachodniego, jak i wschodniego skrzyd-

ła hospicjum polskiego jest od dawna obecny w literaturze przedmiotu. Według 

Michała Loreta projekt Renarda przedstawiony na posiedzeniu rady prowizorów 

w 1712 roku ostatecznie nie był realizowany, a budową kierowali Luigi Barattone 

i jego zastępca Ferrari258. Ze zdaniem tym zgodzili się Marek Zgórniak, autor 

jedynego jak dotąd opracowania twórczości Renarda, a następnie Jerzy Kowal-

czyk259. Warto jednakże już na wstępie odnotować odmienną opinię Maria Be-

vilacquy, który stwierdził, że Ferrari kontynuował prace zainicjowane według 

projektu Renarda260.

Na podstawie źródeł archiwalnych można jedynie skonstatować, że Renard 

opracował projekt hospicjum. Wprawdzie jego nazwisko między 1712 a 1715 rokiem 

nie występuje w źródłach, gdyż protokoły z tego okresu nie zachowały się, ale próż-

no też szukać wzmianek źródłowych o innym projekcie tej samej części kompleksu. 

Jedyną wiadomością, którą mógł znać Loret i zinterpretować jako przesłankę na 

rzecz zmiany koncepcji architektonicznej budynku hospicjum, jest cytowany wyżej 

zapis o nowym projekcie przedstawionym w 1715 roku; trzeba jednak podkreślić, 

że dotyczył on nie partii obmyślonej i narysowanej przez Renarda, lecz drugiego 

skrzydła połączonego z zakrystią261. Ponadto czynny udział Renarda w nadzorze 

nad budową drugiego gmachu odnotowano w 1716 roku. Uczestnictwo Ferarriego 

w opracowaniu projektu hospicjum, sugerowane w literaturze przedmiotu, w za-

sadzie należy wykluczyć, gdyż w momencie zaangażowania tego architekta część 

kompleksu była już wzniesiona.

Udział projektowy Renarda należy również rozpatrzyć w kontekście jego 

wyjątkowej pozycji zarówno w Rzymie, jak i na dworze królewskim w Polsce. 

Zalicza się on do architektów, których życie i twórczość są wciąż rozpoznane 

jedynie w niewielkim stopniu. Studia w Akademii św. Łukasza rozpoczął dzięki 

protekcji kardynała Renata Imperialego. W 1705 roku otrzymał drugą nagro-

dę w trzeciej klasie (za rysunek portalu pałacu Schiarra-Colonna w Rzymie), 

w 1706 roku trzecią w drugiej klasie (nagrodzono jego projekt fontanny) oraz 
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 Ibidem, s.  ( maja,  czerwca ), s.  ( i  sierpnia ), s.  ( luty ), s.  

( grudnia ).

 , sygn. –, k. v: rachunek Filipa Barigioniego,   . Renard już wcześniej 

utrzymywał kontakty z Barigionim. W  r. rytował według jego rysunku okazały widok 

Panteonu i stojącej przed nim fontanny, przebudowanej według projektu Barigioniego, a na 

innym, mniejszym rysunku fontanny widnieje dedykacja dla Barigioniego. Ten sam architekt 
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w 1708 roku drugą nagrodę w pierwszej klasie (za projekt Akademii Sztuki). 

Ostatniej nagrody nie przyjął. Oburzeni tym faktem akademicy odsunęli ar-

chitekta od udziału w konkursach. Spór załagodził dopiero kardynał Imperiali 

zwracając się w tej sprawie do samego papieża, dzięki któremu członkowie 

akademii puścili w niepamięć poczynania Renarda, tłumacząc jego postępo-

wanie młodym wiekiem i naturą Polaków262. Architekt utrzymywał kontakt 

z nuncjuszem papieskim w Polsce (1700–1703) Francesco Pignatellim, arcy-

biskupem Neapolu. W 1708 roku Renard mianowany został papieskim inży-

nierem z pensją 40 skudów rocznie263. W 1713 roku wykonał plan Kamieńca 

Podolskiego w związku ze staraniami Polski o papieskie subwencje na wzmoc-

nienie kresowej twierdzy. Wysoką pozycję Renard mógł również zawdzięczać 

swojej siostrze Henrietcie Duval, która była metresą Augusta ii. W kolejnych 

latach architekt pozostawał w kręgu dworu królewskiego. W 1718 roku jako 

poseł Augusta ii przebywał w Bolonii, gdzie wykonał rysunek zbroi turniejowej, 

który miał służyć jako wzór do produkcji w zakładzie płatnerskim w Dreźnie. 

W latach dwudziestych xviii wieku pracował w Warszawie, ale jego dzieła 

z tego okresu pozostają nierozpoznane, w związku z czym niemożliwa jest po-

głębiona charakterystyka twórczości architektonicznej Renarda, z wyjątkiem 

ogólnikowych stwierdzeń o wpływie, jaką wywarły na nią prace Berniniego, 

Borrominiego czy Carla Fontany264.

Równie enigmatyczna pozostaje postać Luigiego Barattonego, w którego 

dorobku artystycznym dominują prace o charakterze remontowym, inwen-

taryzacyjnym lub pomiarowym wykonywane dla rzymskich rodzin Leonich, 

Lanciów, Pecorarich i Grimaldich. Od 1696 roku Barattone pełnił funkcję archi-

tekta braci penitencjarzy przy Santa Maria Maggiore, był architektem klasztoru 

Santa Cecilia (między 1696 a 1709–1712), a w latach 1724–1725 kierował pracami 

remontowymi w tym kościele zleconymi przez kardynała tytularnego bazyliki 

Francesca Acquavivę. Krótko pełnił funkcję architekta w Tribunale delle Strade 

(sottomaestro delle strade). W Santa Maria dell’Orto zaprojektował i wykonał 

stiuki w prezbiterium, a w 1728 roku pracował nad rozbudową klasztoru Fran-

ciszkanów oraz dekoracją wnętrza i fasady stojącego przy tym klasztorze koś-

cioła San Francesco di Paola265. Żadna z tych prac nie daje historykowi sztuki 

możliwości określenia indywidualnego repertuaru formalnego Barattonego, 

a pełnione przez niego funkcje, w tym architekta różnych kościołów, pozwalają 

widzieć w nim osobę raczej nadzorującą i koordynującą prace o charakterze 

architektonicznym.

Budynek polskiego hospicjum, budowany i planowany etapami, wyróżnia się 

trzema charakterystycznymi dla rzymskiej architektury początków settecenta 

cechami: jasnym podziałem na kondygnacje za pomocą wydatnych gzymsów 

(nie porządków architektonicznych), stosowaniem praktycznych owalnych prze-

świtów w nadprożach drzwi, dostarczających światło do wewnętrznych korytarzy 

lub pomieszczeń, a także wykorzystaniem listwowych, szerokich obramień wi-

tryn w pomieszczeniach przyziemia (najczęściej wynajmowanych w celach han-

dlowych) oraz zróżnicowanego detalu architektonicznego obramień i nadproży 
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okiennych w każdej z kondygnacji (il. 34–35). W budynkach hospicjum polskiego 

zastosowano formy detalu znane z twórczości Francesca Borrominiego: zawijają-

ce się do środka gzymsy (projekt portalu do Palazzo di Propaganda Fide) i jakże 

typowe dla niego łuki kotarowe spopularyzowane w Studio di architettura civile 

(Roma 1702)266. Wszystkie one były kopiowane przez pierwszych naśladowców 

Borrominiego267. Wolutowe gzymsy naśladowali Carlo Rainaldi (portal konwen-

tu Santa Maria del Sudario) i Carlo Fontana (portal kościoła Santa Maria dei 

Miracoli, portal w kościele Santa Margherita na Trastevere), a kotarowe gzymsy 

rozpowszechniali między innymi Giovanni Antonio de Rossi (fasada pałacu 

d’Aste, 1658; wnętrze kaplicy del Monte di Pietà w Rzymie, 1676)268 i Andrea 

Pozzo (Perspectiva pictorum et architectorum, 1700)269. W xviii wieku zastoso-

wanie w projektach fasad owalnych okien w nadprożach oraz łuków kotarowych 

nie było częste. Projekt elewacji z tymi elementami zaproponował Pietro Paolo 

Coccétti w domu w pobliżu fontanny di Trevi270. Jak już zostało wspomnia-

ne, twórczość Renarda z racji na brak zachowanych dzieł trudno jest ocenić 

pod względem stosowanych przez niego form architektonicznych, niemniej 

wpływ Borrominiego jest widoczny w projekcie o mniejszej skali – rysunku 

 Bösel, Frommel , s. , poz. kat. ., s. , poz. kat. ..

 Kieven , s. –.

 Antinori , s. –.

 Nobile , s. –; Kieven , s. –; Antinori , s. –.

 Bösel, Frommel , s. , poz. kat. .. 

34 35

34 Wschodnie skrzydło 

 hospicjum polskiego w Rzymie, 

1712–1715, proj. B. Renard, 

bud. L. Barattone

35 Zachodnie skrzydło hospicjum 

polskiego w Rzymie, 1715–1717, 

proj. B. Renarda, bud. L. Barattone, 

F. Ferrari 





portalu (prova estemporanea) złożonym w 1708 roku w konkursie klementyń-

skim w Acca demia di San Luca271. Jak podkreślił Zgórniak, ów rysunek od-

różnia się od większości prac architektonicznych z tego okresu zachowanych 

w archiwum Akademii i w opinii autora niniejszej pracy może być traktowany 

jako wyraz rzeczywistych fascynacji architekta, niepodporządkowanych wymo-

gom lub oczekiwaniom członków Akademii, które jako początkujący architekt 

musiał niewątpliwie uwzględniać, licząc na pozytywną ocenę272. Jakże wyraźne 

wydają się podobieństwa dzieła na rysunku Renarda do znanego powszechnie 

portalu rzymskiego Palazzo di Propaganda Fide (1662) autorstwa Borrominiego. 

Wprawdzie, jak napisał Zgórniak, hermowych pilastrów tam nie ma, ale za to 

formy zwężających się ku dołowi kanelowanych filarów i kostkowych kapiteli 

o wklęsłych bokach są niemal identyczne z przedstawionymi na rysunku Renar-

da273. Co ciekawe, podobny typ fasady z szeregiem motywów „borrominiow-

skich” zaprojektował anonimowy autor projektu pałacu miejskiego w Rzymie 

przeznaczonego dla nowej klasy najemców: prawników, lekarzy i artystów274. 

Celem budowy nowego hospicjum polskiego – o czym należy pamiętać i co 

miało zapewne decydujący wpływ na jego formę – było nie tylko zapewnienie 

gościny pielgrzymom, ale również odpłatnego wynajmu mieszkańcom Rzymu, 

przyszłego źródła dochodów hospicjum polskiego. Oszacowanie potencjalnych 

zysków z wynajmu było jednym z zadań powierzonych Renardowi w 1712 roku, 

obok wykonania projektu i kosztorysu budowy. 

Udział rodzimego architekta jako projektanta narodowego hospicjum mógł 

być również kwestią prestiżu, jak bywało w przypadku innych tego typu in-

stytucji narodowych. Fasadę kościoła Francuzów budował Giovanni Antonio 

Dosio, ulubiony architekt i rzeźbiarz arcybiskupa Alessandra de’ Mediciego 

pochodzącego z rodziny trwającej w przyjaźni i politycznym sojuszu z mo-

narchami francuskimi. O kościele narodowym florentczyków pisano, że jest 

„prawdziwym i własnym muzeum toskańskim w Rzymie”275, czego dowodem 

są obrazy w kaplicy Mancinich autorstwa najbardziej znanych współczesnych 

malarzy florenckich: Santiego di Tita, Ludovica Cardiego zwanego Cigolim 

i Domenica Crestiego zwanego Passignanem. Florentczyk Antonio da San-

gallo wykonał projekt głównego korpusu kościoła, a fasadę zaprojektował na 

życzenie pochodzącego z Florencji papieża Klemensa xii jego rodak Alessan-

dro Galilei. Umieszczenie na sklepieniu kaplicy Mancinich przedstawienia 

Michała Anioła prezentującego projekt kościoła (ostatecznie niezrealizowa-

ny) jest z jednej strony przypomnieniem epizodycznego udziału toskańskiego 

architekta w dziejach budowy, z drugiej zaś wizualnym podkreśleniem wyż-

szości sztuki florenckiej nad rzymską276. Formę architektoniczną kościołowi 

Mediolańczyków nadali Lombardczycy, architekci z Viggiù – Onorio i Mar-

tino Longhi. Sieneński architekt Paolo Posi (1708–1776) przebudował koś-

ciół Santa Caterina dei Senesi, a bolończyk Ottaviano Mascherino – kościół 
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jego nacji Santi Giovanni e Petronio. Polskich architektów w okresie prze-

budowy kościoła w latach 1578–1591 w Wiecznym Mieście nie było. Wiek 

później sytuacja wyglądała zgoła odmiennie, gdyż pierwsi Polacy zaczyna-

li odnosić sukcesy w Accademia di San Luca (Jerzy Eleuter Szymonowicz-

-Siemiginowski, Jan Reisner, Kacper Bażanka, Szymon Czechowicz)277. Praw-

dopodobnie w perspektywie nobilitacji i reprezentacji można rozpatrywać także 

udział w przebudowie hospicjum polskiego Benedykta Renarda – pochodzą-

cego z ziem polskich, znanego w Rzymie papieskiego inżyniera, powiązane-

go także z polskim dworem królewskim, absolwenta Accademia di San Luca. 

Niemniej do czasu odkrycia poświadczenia źródłowego należy tę koncepcję 

traktować w kategoriach hipotezy badawczej.

Udział w omawianym przedsięwzięciu Luigiego Barattonego był związany 

z techniczną stroną realizacji projektu, nadzorem nad budową kolejnych seg-

mentów zabudowy hospicjum, przygotowywaniem rysunków technicznych 

oraz doradztwem, być może przy rozwiązywaniu szczegółowych problemów. 

W kwietniu 1715 roku Barattone otrzymał 20 skudów za przegląd planów („re-

cognitione di disegni e fatiche fatte per la nostra chiesa”)278. W następnych 

dwóch latach nadzorował pracę kilku murarzy: Simonego Zandriego (zlecono 

mu m.in. czyszczenie studni na dziedzińcu w 1720 roku), Niccola Macincchiego 

i Giovanniego Buttiego279, tynkarza Tommasa Gregiego oraz szklarza Claudia 

Giovego280. W budowę nowej części kompleksu zaangażowano sztukatorów: 

Martina Benattiego i Filippa Ferrariego oraz pobielacza Domenica Peciliniego 

(za malowanie jednego z apartamentów w nowym gmachu)281; od 1717 roku 

(do co najmniej 1724 r.) pracował w hospicjum stolarz Giuseppe Moscati282. 

Benatti i Ferrari być może wykonali plastyczne orły na fasadzie hospicjum.

W latach 1715–1717 budowę kompleksu kontynuowano. Wzniesiono wówczas 

jego zachodnie skrzydło (il. 35). Część prac prowadził już wówczas Francesco 

Ferrari283. W kolejnym etapie zatrudniono kilkudziesięciu rzemieślników, w tym 

kamieniarzy: Niccola i Angela Buttich284, Niccola Macincchiego285, cieśli: Giovan-

niego Giglego286, Giuseppego Moscatiego287 i Giovanniego Serafiniego288, kowala 
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Giovanniego Veniera289, szklarza Claudia Giovego290. Ostatecznie, od kwietnia 

1717 roku Ferrari sprawował funkcję architekta kościoła, w miejsce Barattonego291. 

W sierpniu 1717 roku na terenie budowy odbyła się narada z udziałem prowizo-

rów kościoła i Francesca Ferrariego292. Architektowi zlecono poprawę planów 

(„reformandi plantam”), budowę mieszkania dla rektora („construendi camera 

pro rectore”) oraz rozbudowę sali przeznaczonej na zebrania Polaków („salam pro 

congregatione generali ampliandi”), a zatem budowę trzeciego gmachu kompleksu 

w miejscu budynku utrwalonego na rysunku Continiego i Ferrariego (il. 27)293. 

W grudniu tego samego roku Ferarri otrzymał 15 skudów za przegląd planów i pra-

cę przy budowie hospicjum („recognitione di disegni e fatiche fatte per la nostra 

fabrica”)294; z tego samego tytułu pobierał wynagrodzenie w następnych latach295. 

W połowie lipca 1718 roku polecono mu wykonanie ogrzewania w ostatniej czę-

ści budynku („faciat scaldaglium ultimi corporis fabricae”)296. Podjęto wówczas 

decyzję o zburzeniu zespołu budynków zwanych Toretta oraz przeniesieniu łóżek 

pielgrzymów do stojącego już nowego gmachu297. W 1718 roku prowizorzy uzyskali 

od Tribunale delle Strade zgodę na zajęcie fragmentu publicznej drogi (via dei 

Polacchi) pomiędzy domem należącym do kościoła Santa Maria ai Monti („casetta 

della Madonna dei Monti”) a budynkiem już wzniesionym („fabrica nova, già fatta, 

della Regia Chiesa di San Stanislao di Polonia”)298. W miejscu wyburzonej Casa 

della Toretta stanąć miał kolejny, trzeci segment polskiego hospicjum (il. 36).

 Ibidem, s. .

 Ibidem; sygn. -, k. r: wykaz prac Claudia Giovego, –.

 , sygn. -, s. .

 , sygn. -, k. r.

 , sygn. -, s. .

 , sygn. -, k. r. 

 Ibidem, k. v.

 , sygn. -, s. .

 Ibidem.

 , teka /. Pozwolenie spisano piórkiem i atramentem brązowym i różowym na karcie 

o wymiarach , × , cm, na papierze czerpanym, żeberkowym, o rozstawie żeber  cm. 

36 Pozwolenie dla kościoła 

polskiego na zagospodarowanie 

części terenu przy via dei Polacchi 

w  Rzymie, 1718, akhss, teka i/10
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Projekt tej części zespołu zachował się do dzisiaj (il. 37)299. Jego autorem był, jak 

już odnotowano, Ferarri, a wskazują na to przytoczone wyżej źródła. Zaplanowany 

przez włoskiego architekta budynek był trzykondygnacyjny, dwutraktowy w przy-

ziemiu i na pierwszym piętrze oraz jednotraktowy na poziomie drugiego piętra 

Wystawcą licencji był Giovanni Battista Altieri, „clerico della Rev[erendissima] Cam[era] 

Apostolica e Presidente delle Strade di Roma e suo Distretto”. Pod dokumentem podpisał 

się „archit[tetto] del Rione della Pigna” Alessandro Specchi. Tekst pozwolenia brzmi: „Noi, 

Gio[vanni] Batt[ist]a Altieri, clerico della Rev[erendissima] Cam[era] Apostolica e Presiden-

te delle Strade di Roma e suo Distretto, per tenore della presente e per l’autorita dataci della 

s[anta] memoria di papa Inocentio  nella sua bolla spedita sotto li  n[ovem]bre  con-

cendiamo licenza alla V[enerabile] Chiesa Nationale di S[an] Stanislao dei Polacchi di Roma 

che possano prendere et occupare il sito colorito di rosso, segnato in pianta con letra , di già 

concesso gli sua altra [?] licenza in tempo di monsig[no]re Carafa e p[er]che rilasciano parte 

del d[ett]o sito cincesoli gli concediamo grati il filo fino al cantone della casa della Mad[onn ] a 

S[anti]s[sima] de[i] Monti con rilasciare al publico il sito colorito di nero, segnato , s[otto?] 

questo di dicembre ”. Pod szkicem zabudowy ulicy umieszczone zostały komentarze do 

zaznaczonego kolorem czarnym i czerwonym obszaru: „. Il colorito di rosino e il sito contesso 

in canne una e p[al]mi  ½ di presente non si ha di bisogno altro che palmi  come appa-

risce la linea colorita di giallo che sarà il muro della facciata di strada, restando in beneferio 

del publico p[al]mi  ½ che non servono benche concesso; . colorito di negro e il sito della 

toretta che resta al publico”. Dokument opatrzony jest pieczęcią opłatkową, owalną, o wymia-

rach  ×  cm, obwiedzioną motywem wieńca laurowego i wolich oczu, z herbem Giovanniego 

Battisty Altieriego pod kapeluszem kardynalskim z chwostami.

 , teka /, Piante dell’ospedale con li due piani superiori e casette basse di fianco detto 

spett[anti] alla V[enerabile] e R[egia] C[hiesa] della N[azione] Poll[acch]a. Rysunek o wymia-

rach , ×  cm wykonano piórkiem, brązowym i szarym atramentem, na papierze czerpanym, 

grubym, żeberkowym, o rozstawie żeber , cm, z filigranem (na tarczy zwieńczonej koroną 

lilia, pod tarczą napis „C&Illonic”). W prawym górnym rogu narysowana została zwijająca 

się od dołu karta pegaminu, na której umieszczono legendę z opisem oznaczonych literowo 

pomieszczeń: „. . . Ospedale con sue retro camere per servizo dell’osp[e]dale; . stanza 

te[rr]ena, afittata con passo nel cortile; . primo piano che resta sopra l’ospedale; . casetta 
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z loggią. Na parterze przewidziano obszerną salę, która miała być miejscem zebrań 

generalnych Polaków w Rzymie (pomieszczenie to istnieje do dziś), a także klatkę 

schodową oraz ciąg przylegających do sali trzech pomieszczeń, z których środko-

we – z wejściem od drugiego dziedzińca – służyło jako przejście do sąsiedniego 

pokoju. Na pierwszym piętrze znajdowały się dwa ciągi pomieszczeń, z których 

południowy od strony drugiego dziedzińca dostępny był przez wsparty na trzech 

filarach balkon. Na ostatnim piętrze obok trzech większych pokoi znalazła się 

nakryta dachem loggia (il. 38).

Wzniesione w latach 1712–1719 trzy budynki utrwalono na rysunkach inwen-

taryzacyjnych zachowanych w Bibliotece Jagiellońskiej w tak zwanych Tekach 

Sierakowskiego. Dokumentacja rysunkowa obejmuje rzut poziomy budynków 

hospicjum na wysokości pierwszego piętra oraz rzut poziomy, przekrój poprzecz-

ny i fasadę świątyni300. Dwa kolejne rysunki przedstawiają rzuty poziome dwóch 

sąsiadujących z kościołem budynków hospicjum. Pierwszy (il. 39), podpisany „Casa 

in cantone doppo la chiesa”, ukazuje wschodnie skrzydło kompleksu wzniesionego 

w latach 1712–1715 w narożu między ulicami Botteghe Oscure i via dei Polacchi, 

bassa, composta di un’appartamento con suoi sotto tetti e pianterreno descritto di sopra, con 

passo nel cortile per didietro l’ospedale; . secondo appartamento con loggia scoperta il quale 

resta sopra [p]rimo piano descritto sopra l’osp[eda]le; . casetta bassa che si è comprata dal 

Arch[icofraternita] della S[antissima] Trinità de Pellegrini e si è unita con l’altre nel vicolo 

che non hai riuscita; . altre casette che uniscano alla descritta, similm[en]te spettanti alla 

V[enerabile] e R[egia] C[hiesa] della Nazione Polaccha; . passo per andare alla casa che resta 

nel cortile di fianco l’os[pedale]”. Wzdłuż dolnej krawędzi wyrysowano skalę w rzymskich pal-

mach. Na rysunku widoczne są wykonane ołówkiem poprawki z miarą na awersie i rewersie. 

Na rewersie naniesiono brązowym tuszem napis „ [?]”. 

 Skrabski a, s. –.

38 Budynek hospicjum przy we-

wnętrznym dziedzińcu, 1717–1719, 

proj. F. Ferrari 

38





z dwutraktowym układem pomieszczeń oraz dziedzińcem („cortile dell’ospizio”) 

wzdłuż wschodniej ściany bocznej kościoła, prowadzącym na wewnętrzny dzie-

dziniec301. Drugi (il. 40), podpisany jako „Casa di sopra prima della chiesa”, przed-

stawia rzut poziomy budynku na wysokości pierwszego piętra przylegającego do 

kościoła skrzydła zachodniego przeciwległego (określanego w późniejszych po-

miarach jako „piano mezzano”), z pomieszczeniami nad zakrystią („stanza sopra 

la sagrestia”), pomieszczeniami nad korytarzem biegnącym wzdłuż ściany kościo-

ła i z istniejącym do dzisiaj wewnętrznym dziedzińcem („cortile della casa”)302. 

Na trzecim rysunku utrwalono zabudowę południowej części zespołu i gmach 

przylegający do dziedzińca wewnętrznego, powstały około lat 1717–1719 (il. 41)303, 

mieszczący między innymi mieszkanie rektora i salę zgromadzeń Polaków.

Dalsze prace wiązały się z uporządkowaniem kolejnej części terenu zabudowa-

nego starymi i zrujnowanymi domami. Prowizorzy kościoła kupili od Domenica 

Olivieriego i Cipriana Baronciniego budynki w południowo-wschodnim narożu 

terenu należącego do hospicjum, między via dei Polacchi i zaułkiem zwanym nie-

gdyś piazetta degli Polacchi, a obecnie Vicolo dei Polacchi304. Pomiar tego domu 

 , sygn.  , Rzut poziomy wschodniej części hospicjum, wymiary:  ×  cm, piórko, 

brązowy i szary atrament, papier czerpany, żeberkowy, o rozstawie żeber , cm, filigran (gołąb 

i trzy kule w okręgu, litery „” i „”).

 , sygn.  , Rzut poziomy zachodniej części hospicjum, wymiary: , × , cm, rysunek 

piórkiem, brązowy i szary atrament, papier czerpany, żeberkowy, o rozstawie żeber , cm, bez 

filigranu.

 , sygn.  , Rzut poziomy południowej części hospicjum z dziedzińcem i prezbiterium 

kościoła, wymiary:  × , cm, piórko, brązowy i szary atrament, papier czerpany, żeberkowy, 

o rozstawie żeber , cm, bez znaku wodnego.

 , sygn. -, Misura e stima .

39 40

39 Rzut poziomy wschodniego 

skrzydła hospicjum polskiego 

w Rzymie, powstałego w latach 

ok. 1712–1715, bj, sygn. ir 956

40 Rzut poziomy zachodniego 

skrzydła hospicjum polskiego 

w Rzymie, powstałego w latach 

ok. 1715–1717, bj, sygn. ir 957





wykonał w 1720 roku Ferrari, za co otrzymał 10 skudów305. W następnym roku 

murarz Simone Zandri wyburzył w całości lub też w części stare domy306, któ-

rych pozostałości w latach 1722–1725 przebudowali Angelo i Niccolò Butti, syno-

wie i spadkobiercy murarza zatrudnionego wcześniej – Giovanniego Buttiego307. 

Już dwa lata wcześniej, 8 października 1720 roku, Butti poprosili zarząd kościoła 

o poręcznie na wzięcie kredytu w Świętej Kongregacji Biskupów i Reguł; pożyczkę 

uzyskali w grudniu tego samego roku308. Prace wykończeniowe trwały do połowy 

lat dwudziestych xviii wieku: tynkowano i bielono ściany, układano posadzkę, 

wstawiano stolarkę okienną i drzwiową oraz szklono okna. Pod kierunkiem Ferra-

riego pracowało grono rzymskich rzemieślników: kamieniarz Niccolò Macincchi, 

tynkarze i pobielacze („imbiancatori”) Tommaso Giorgi i Antonio Gardano, sto-

larz Giuseppe Moscati, szklarze Claudio Giove, Tommaso Buonacorsi i Francesco 

Quadrani. W 1720 roku malarz Giovanni Battista Mochetti malował mezzanino 

i pomieszczenia w nowym budynku oraz okna i drzwi309. Prace wykończeniowe 

kontynuowali w latach trzydziestych xviii stulecia Paolo Stambini, Annibale Sar-

gente i Venanzio Cortelli310.

W 1717 roku wydano drukiem raport o stanie kościoła i zebranych dotąd środ-

kach. Stopień zaawansowania prac opisywano wówczas następująco:

 , sygn. -, k. r.

 W kwietniu  r. zanotowano wypłatę dla murarza Zandriego: „aver aggiustato il luogo com-

mune nella casa comprata dal signor Baroncini” (, sygn. -, k. r).

 , sygn. -, Misura e stima . Wypłaty dla Buttich stale odnotowywano w latach 

–; zob. , sygn. -, k. v, r.

 , sygn. -, s. .

 , sygn. -, k. v, r, v–r.

 , sygn. -, s. , , ; sygn. -, k. r, r, r; k. r–v: wykaz i kosz-

torys prac Antonia Gardana,   , k. v; k. r: wykaz i kosztorys prac Giuseppego 

Moscatiego,   ; k. r–r: wykaz i kosztorys prac Giuseppego Moscatiego,    –

  ; k. r–v: wykaz i kosztorys prac Antonia Gardana,    – ; sygn. -, 

k. r–v; sygn. -, s. , –; sygn. -, s. .
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Fabryka pomieniona św. Stanisława już po większej części skończona, to 

jest wymurowany szpital albo dormitarz dla pielgrzymów Polaków, którzy 

tu pieszo na przebłaganie majestatu boskiego za swoje nieprawości i defekta 

codziennie licznie przychodzą, aby po przebytych swoich przykrych podró-

żach i ciężkich niewczasach mieli tu w Rzymie, według trybu inszych na-

cyi, królestw i państw, sfatygowani gdzie wypocząć przez kilka dni i głowy 

skłonienie311.

Zakres prac, które pozostały jeszcze do wykonania, we wspomnianej relacji na-

kreślono słowami:

Czwartą część tej fabryki trzeba dokończyć, czwartą część domów kościelnych, 

stare lepionki obalić, a nowe murować, bo w tym zawisł punkt honoru całego 

narodu polskiego, na którą jeszcze wynidzie znaczna suma, najmniej na 8 tys. 

szkutów rzymskich albo na 80 tys. złotych polskich312.

W odezwie zaakcentowano wysokie koszty robocizny i materiałów budowlanych, 

odnotowując między innymi nabyte drzewa:

[…] jedno na belkę do powały albo do stropu kasztanowe, długie na 15 łokci, 

a miąższe na objęcie chłopa, które kupił kościół, musiał zapłacić 21 szkutów 

rzymskich, co uczyni naszych złotych polskich 210, który by u nas w Polszcze, 

najdroższym kraju, wziął za dwa talary bite313.

Doraźne składki wśród przebywających w Rzymie Polaków w niewielkim stop-

niu pokrywały rosnące wydatki314.

 , sygn. -, Memoriał  (aneks ), k. r–v.

 Ibidem, k. r.

 Ibidem.

 Np. w  r. zebrano od  Polaków przebywających w Rzymie zaledwie  skudów; , 

sygn. -, k. v. W  r. Sebastian Mulinowicz sporządził szczegółowy spis darczyńców, 

wśród których znaleźli się: biskup krakowski Kazimierz Łubieński ( –  skudów;  – 

 skudów), biskup wrocławski, zapewne Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg ( –  i pół 

skuda), sufragan krakowski Michał Szembek ( –  skudów), biskup łucki Stefan Bogusław 

Rupniewski ( skudów) oraz kanonicy: sandomierski Stefan Żuchowski ( –  skudów), 

krakowski Stanisław Hozjusz (bez podania roku –  i pół skuda oraz  skudów i  bajoków 

zebranych przez Krzysztofa Rogozińskiego), krakowski Michał Wodzicki ( skudy za pośred-

nictwem Dominika Lochmana), wileński Kiełpiński (ofiara z księstwa żmudzkiego –  sku-

dów), poznański Szymon Wosiński ( skudów), kolegiaty św. Michała w Krakowie Marcin 

Waleszyński ( –  i pół skuda), płocki Jan Krajewski ( skudów). W tym samym, szcze-

gółowym zestawieniu Mulinowicz wymienił jako darczyńców także scholastyka lubelskiego 

Jana Rokickiego ( skudów), dziekana kolegiaty warszawskiej Franciszka Kobielskiego ( – 

 skudów) i archidiakona gnieźnieńskiego Franciszka Kraszkowskiego ( –  skudów) oraz 

środki pozyskane przez kapitułę warszawską (bez podania roku –  skudy za pośrednictwem 

kanonika Ludwika Fantoniego) i kapitułę gnieźnieńską ( skudów za pośrednictwem Szy-

mona Wosińskiego). Mulinowicz wymienił również Krzysztofa Szembeka ( –  skudów), 

Teodora Józefa Lubomirskiego, starostę spiskiego ( –  złote węgierskie) i późniejszego 

podskarbiego wielkiego koronnego Jana Ansgarego Czapskiego ( –  skudów). , 

sygn. -, s. –. W innym miejscu wśród darczyńców przywołano arcybiskupa krakowskie-

go Felicjana Konstantego Szaniawskiego ( skudów), arcybiskupa gnieźnieńskiego Stanisława 

Szembeka ( skudów), biskupa poznańskiego Michała Bartłomieja Tarłę ( skudów), bi-

skupa warmińskiego Teodora Andrzeja Potockiego ( skudów) oraz arcybiskupa lwowskiego 

Jana Skarbka ( skudów). Niewielkie kwoty przekazali na rzecz kościoła Maria Kazimiera 

d’Arquien i królewicz Aleksander Sobieski. , sygn. -, Memoriał , k. v–r.





2.7. Remont i przebudowa świątyni 

Równolegle z budową gmachów hospicjum podjęto remont świątyni. Jego pier-

wszy etap przypadł na lata 1714–1715. W obszernym wykazie prac wykonanych 

przez murarza Giovanniego Buttiego w okresie od 10 maja 1714 do czerwca 

1715 roku, poświadczonym podpisem Luigiego Barattonego, uwzględniono po-

niesione wówczas wydatki315. Powiększono wtedy prezbiterium, które zostało 

zamknięte apsydą i połączone z budowaną jednocześnie zakrystią. W 1715 roku 

odnotowano honorarium dla Szymona Czechowicza w wysokości 6 skudów za 

„obraz Najświętszego Krzyża namalowany do zakrystii” („quadro del Sanncttis-

simo [s] Crocifisso fatto la sacrescia”316). Nad zakrystią wybudowano pomieszcze-

nie z dwoma oknami wychodzącymi na dziedziniec. W marcu 1715 roku zlecono 

architektowi wzniesienie nowej dzwonnicy, ale mniejszej od obecnej317. W tym 

samym roku, w związku z budową gmachów hospicjum, zamurowano cztery 

okna w lunetach nawy kościoła318. Zachował się projekt posadzki do prezbite-

rium kościoła (il. 42)319. Rysunek przedstawia cztery kwadratowe płyty – dwie 

 , sygn. -, s. –: Misura et stima di diversi lavori di muro, stucchi, intagli, scoltura, 

altro simili, fatti a tutte spese et fatture di maestro Giovanni Butti, capo mastro muratori per 

servizio della Venerabile Chiesa Reggia di San Stanislao di Polonia, in ocacasione della nuova 

tribuna di chiesa, altare, sagrestia, labitazione e facciata di chiesa, Luigi Barattone.

 , sygn. -, s.  (wpis z  marca ); Orańska , s. . 

 , sygn. -, s. , .

 , sygn. -, s. –: Conto dei lavori per servizio detta chiesa dei Polacchi cominciano 

 febraio . 

 , teka /. Rysunek o wymiarach , × , cm wykonano piórkiem i lawowano pędzlem, 

na papierze czerpanym, grubym. 
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miały być wykonane z marmuru białego, a dwie z jaspisu – oddzielone od siebie 

listwą w kolorze niebieskim, która tworzy także obramienie płyt, ujmując je od 

strony zewnętrznych krawędzi. W centrum kompozycji znajduje się owalne pole 

z wpisaną w nie żółtą gwiazdą i odchodzącymi od niej po przekątnych listwami 

w kolorze żółtym. Posadzkę ułożono według rysunku, aczkolwiek zmienione 

zostały kolorystyka płyt i kształt oddzielających je pasów; autorem wspomnia-

nego projektu mógł być zarówno Luigi Barattone, jak i Francesco Ferrari, choć 

za przypisaniem koncepcji i rysunku temu pierwszemu przemawia fakt, że pełnił 

on wówczas funkcję architekta kościoła.

W związku z realizacją planu wzniesienia dwóch wyższych od świątyni gma-

chów konieczna była przebudowa fasady. We wspomnianym wykazie prac z lat 

1714–1715 odnotowano szereg wydatków na jej podwyższenie i dostosowanie do 

wysokości sąsiednich budynków, a także wykonanie nowego trójkątnego przy-

czółka oraz obramienia powiększonego okna ze stiukową dekoracją w postaci 

arabeskowej wici i czterech nowych kapiteli korynckich320. Pierwotna wysokość 

przyczółka jest widoczna na archiwalnych zdjęciach wykonanych w latach sześć-

dziesiątych xx wieku, podczas remontu dachu i sklepienia (il. 43). Zachował się 

również projekt fasady, który należy wiązać z autorem projektu koncepcyjnego 

całego gmachu, a zatem z Renardem (il. 44)321. Rysunek pod względem styli-

stycznym, zwłaszcza za sprawą cieniowania profili szarym tuszem, przywodzi 

na myśl wspomniany potwierdzony źródłowo rysunek portalu wykonany przez 

Renarda jako prova estemporanea w konkursie klementyńskim w Accademia di 

San Luca (1708). 

 , sygn. -, s. –. 

 , teka /. Projekt o wymiarach , × , cm wykonano brązowym piórkiem i la-

wowano szarym tuszem, na papierze żeberkowym, o rozstawie żeber , cm, z filigranem 

(w owalnym polu kotwica, nad polem sześcioramienna gwiazda, pod nim litera „”). Rysu-

nek przedstawia zbliżoną do obecnej, dwukondygnacyjną, jednoosiową, zakończoną trój-

kątnym przyczółkiem fasadę kościoła. Obie kondygnacje ujęto parami pilastrów, z których 

wewnętrzne są zdwojone. W dolnej kondygnacji architekt zaprojektował pilastry toskańskie, 

w górnej korynckie, które podtrzymują wydatne belkowanie. W dolnej kondygnacji umiesz-

czone zostały prostokątne drzwi w profilowanej ramie, zwieńczone trójkątnym przyczółkiem. 

W drugiej zaplanowano prostokątne, zamknięte półkoliście okno, ujęte pilastrami zakończo-

nymi konsolami dźwigającymi gzyms z falistymi naczółkami. Na odwrocie karty naniesiono 

brązowym tuszem napis „”.
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1 października 1714 roku prowizorzy zaakceptowali projekt nowego ołtarza 

głównego opracowany przez architekta fabryki322 – funkcję tę pełnił wówczas 

Luigi Barattone. Fragment tego projektu, a w zasadzie rysunku technicznego 

z oznaczeniami rodzaju i koloru marmoryzacji zachował się do dzisiaj w ar-

chiwum kościoła (il. 45). Widać na nim plan i dolną część nastawy z mensą, 

tabernakulum i kolumnami na ukośnie ustawionych cokołach323. Autor naniósł 

wymiary oraz szczegółowo opisał rodzaj i kolor marmuru. W listopadzie tego 

samego roku rozpoczęto wznoszenie ołtarza324. Bezpośrednie kierownictwo nad 

pracami objął sam Barattone325. Był w nie już wówczas zaangażowany Francesco 

Ferrari, który otrzymał 6 skudów za restaurację obrazu ołtarzowego326. Wokół 

wizerunku wykonano wtedy stiukowe ramy i kamienne kolumny, które pokryto 

marmoryzacją327. 

 , sygn. -, s. .

 , teka /. Rysunek o wymiarach , × , cm wykonano czarnym i brązowym piórkiem 

oraz ołówkiem, lawowano szarym tuszem, na papierze czerpanym, grubym. Projekt ukazuje 

dolną część ołtarza oraz jego rzut poziomy. Na tym ostatnim zostały zarysowane półkolista 

apsyda oraz plan ukośnie dostawionych cokołów podtrzymujących pilastry i stojące na ich tle 

kolumny, a także mensa na stopniu i rzut prostokątny tabernakulum. W widoku frontalnym 

przedstawione zostały delikatnie cieniowane cokoły i kolumny oraz niska nastawa z wkom-

ponowanym tabernakulum, nad którym zarysowano ramę obrazu. 

 , sygn. -, s. .

 , sygn. -, k. r–r: wykaz prac Giovanniego i Niccola Buttich,    –   ; 

k. v–v: wykaz prac Luigiego Barattonego,   ; k. r–v: rachunek stolarza 

Giacoma Giglego podpisany przez Luigiego Barattonego,   .

 , sygn. -, k. r: rachunek Francesca Ferrariego,   .

 , sygn. -, s. , .

4544
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Ołtarz został wpisany w półkolistą apsydę; zbudowano go ze zdwojonych 

pilastrów zwróconych ku środkowi i stojących przed nimi kolumn kompo-

zytowych na wysokich cokołach, podtrzymujących odcinki belkowania po-

łączonego gzymsem z falistymi naczółkami. Pośrodku umieszczono grupę 

uskrzydlonych główek anielskich i dwa uskrzydlone anioły wśród chmur, 

jednego trzymającego krzyż i banderolę z napisem altare privilegiatvm 

perpetv[v]m i drugiego klęczącego pod napisem. Tego rodzaju nastawy na-

wiązują do tradycji rzymskich. Jednym z pierwowzorów ołtarza w koście-

le polskim był ten w kaplicy Alaleona w kościele Santi Domenico e Sisto 

zaprojektowany przez Gian Lorenza Berniniego; zastosowane w tym dziele 

rozwiązania zostały rozpowszechnione dzięki rycinie Giovanniego Battisty 

de Rossiego328. Ołtarz musiał być dziełem znaczącym, skoro w 1704 roku wy-

brano je jako temat w trzeciej klasie konkursu klementyńskiego w Accademia 

di San Luca329. Z kolei włączenie odcinków belkowania ponad kolumnami 

w porządek architektoniczny apsydy wywodzi się z dzieł i projektów Andrei 

Pozza takich jak ołtarz w San Ignazio. Architekta ołtarza w kościele pol-

skim zainspirować mógł jedynie schemat ogólny Berninowskiej kompozycji 

z ukośnie ustawionymi postumentami i dośrodkowo ułożonymi elementami 

przerwanego przyczółka oraz wykorzystanie motywów skłębionych chmur 

i anioła trzymającego krzyż (il. 46). 

 Projekt publikowany m.in. w: Borsi , s. , il. .

 Marconi, Cipriani, Valeriani , poz. kat. –. Pierwszą nagrodę wygrał wówczas Dome-

nico Cioli, wiele lat później w Warszawie zaangażowany przez Benedykta Renarda; Zgórniak 

, s. . 
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Rozstrzygnięcie autorstwa projektu ołtarza nie jest proste. Za przypisaniem go 

Barattonemu przemawia fakt, że zgodnie z informacjami zawartymi w źródłach 

rysunek wykonał architekt kościoła, którym był wówczas właśnie wspomniany 

artysta. Na rzecz autorstwa Ferrariego świadczy natomiast fakt dwukrotnego po-

wtórzenia przez niego form ołtarza: w 1727 roku w projekcie nastawy do kaplicy śś. 

Degny i Merity (rodziny Muti-Bassi) w kościele San Marcello al Corso oraz w tym 

samym roku w kaplicy Santa Francesca Romana w kościele Santa Maria Nova330. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że dorobek tego architekta z okresu przed wykonaniem 

prac w kościele polskim jest praktycznie nieudokumentowany331. Ferrari równie 

dobrze mógł powtórzyć pomysł kompozycyjny Barattonego. Zachowany w archi-

wum kościoła rysunek, opatrzony pełnym detali opisem kolorystyki poszczegól-

nych części, różni się od znanych prac Ferrariego, chociażby od wspomnianego 

projektu ołtarza w kościele Santa Maria Nova, w którym autor niemal malarsko, 

lecz wiernie odtworzył barwną kolorystykę poszczególnych partii dzieła332. Należy 

wziąć również pod uwagę, że w 1714 roku, gdy powstał projekt ołtarza, Ferrari był 

zaledwie początkującym architektem. 

Drugi etap prac nad wystrojem kościoła przypadł na lata 1724–1726. W związ-

ku z Rokiem Jubileuszowym prowizorzy na posiedzeniu, które odbyli 1 listopada 

1724 roku, podjęli decyzję o pobieleniu kościoła, wykonaniu nowych ram obrazów 

w czterech mniejszych ołtarzach oraz usunięciu zniszczonej drewnianej figury 

Chrystusa w ołtarzu bocznym i zamówieniu w jej miejsce nowego wizerunku333. 

W 1724 roku Giovanni Carboni wykonał tabernakulum do ołtarza głównego, które 

wyzłocił Antonio Guidoncini334. Przeniesiono wówczas dwa epitafia (Eustachego 

Słuszki i Marcina Katlewskiego) z filarów w nawie na ścianę północą kontrfasady 

i wmurowano po bokach głównego wejścia. W tym czasie pracami bez wątpie-

nia kierował Ferrari, który zaangażował kamieniarza Paola Stambiniego335. Jedno 

z tych epitafiów, ale nie wiadomo które, pozbawiono kamiennej trumny. Epitafium 

Katlewskiego obcięto od dołu. W nawie ułożono nową posadzkę i wybudowano 

 Tancioni , s. –.

 W  r. Ferrari brał udział w konkursie klementyńskim w Akademii św. Łukasza, otrzymując 

wraz z Carlem Stefanem Fontaną drugą nagrodę w pierwszej klasie za projekt pałacu papie-

skiego. Od  r. pełnił zaszczytną funkcję akademika (academico di merito). Był architektem 

kilku zamożnych rodzin rzymskich oraz autorem kilkudziesięciu dzieł. Pracował dla księcia 

Giovanniego Fillippa de Angelisa (–), księcia Emilia Cavalieriego (restaurował jego 

pałac przy Santa Elena dei Credenzieri, –) i Clementego Spady-Verallego (remonto-

wał pałac przy placu Colonna, –). Spośród najważniejszych prac architekta wymienić 

należy pięć rysunków projektowych przebudowy kościoła San Apollinare, restaurację wnętrza 

San Gregorio al Celio (–) i prezbiterium Santi Giovanni e Paolo (), prace przy 

fasadzie Santa Agata dei Goti (–), ołtarz i dekorację kaplicy Santa Francesca Romana 

w kościele Santa Maria Nova (–), kaplicę Muti-Bassi w San Marcello al Corso (), 

remont pałacu Spada Veralli na piazza Colonna (), nagrobek Bussich w kaplicy Santa 

Francesca Romana w bazylice Santa Maria in Trastevere (). Marconi, Cipriani, Valeriani 

, poz. kat. –; Portoghesi , s. , –; Bevilacqua b, s. –; Tancioni , 

s. –. 

 Tancioni , s. –.

 , sygn. -, s. .

 Tabernakulum kosztowało  skudów i  bajoków, natomiast jego złocenie  skudów; , 

sygn. -, k. r: rachunek Giovanniego Carboniego,   ; k. r: rachunek Antonia 

Guidonciniego,   ; k. r: rachunek Giovanniego Carboniego,   ; sygn. -, 

s. .

 , sygn. -, k. r–r: wykaz prac i kosztorys Paola Stambiniego,   .





drewniany chór muzyczny. Pod koniec 1725 roku Francesco Ferarri podpisał wy-

kaz i kosztorys prac rzeźbiarza Antonia Boschiniego i jego pomocnika Girolama 

Pelliniego, którzy w chórze muzycznym wykonali cztery wazy z motywami liści, 

kwiatów i słoneczników oraz cztery orły, wszystkie tej samej wielkości. Projekt 

wykonał Ferarri, który osobiście nadzorował prace, za co otrzymał wynagrodzenie 

w wysokości 1 skuda i 50 bajoków („per aver tutti li disegni e cartoni per controlare 

e vedere le proporzioni e fatige”)336. W następnym roku przywieziono i zainstalo-

wano nowe organy337. 

Kolejny zachowany w zbiorach kościoła projekt ołtarza, najprawdopodobniej 

św. Jadwigi, do którego obraz namalował Czechowicz, bez wątpienia sporządził 

Francesco Ferrari, oficjalny architekt kościoła (il. 47–48)338. Rysunek przedstawia 

 Ibidem, k. r–v.

 Ibidem, k. r: Nota dei lavori fatti per il transporto dell’organo della Venerabile Chiesa di San 

Stanislao,   .

 , teka /. Rysunek o wymiarach , × , cm wykonano ołówkiem, na papierze czer-

panym, cienkim, żeberkowym, o rozstawie żeber , cm, z filigranem (owalne pole z kotwicą 

i literami „” i „”, nad polem sześcioramienna gwiazda). Na dwuczęściowej karcie, jak się 

wydaje, niekompletnej, z wyraźnym śladem po złamaniu i obcięciu z prawej strony, ukazano 

boczną ścianę nawy artykułowaną pilastrami jońskimi z wydatnym belkowaniem. Między 

kolumnami została szkicowo oddana nastawa ołtarzowa składająca się z zasadniczego ołta-

rza z ustawionymi na nim kandelabrami oraz ramy obrazu w kształcie stojącego prostokąta 

zamkniętego łukiem półkolistym nadwieszonym. Fryz belkowania ozdobiono stylizowanym 

motywem roślinnym. Nad gzymsem umieszczone zostały szkicowo oddana postać (siedzącego, 

uskrzydlonego anioła?) i uskrzydlone putto. Pole między pilastrami nawy wypełnione jest de-

koracją ornamentalną. Na odwrocie autor rysunku przedstawił szkicowo oddane pole, zapewne 

między pilastrami, wypełnione dekoracją ornamentalną z uskrzydloną główką anielską u góry 
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fragment kaplicy bocznej z wnęką, pole na obraz i mensę, na której stoją cztery 

świeczniki. Autor umieścił na belkowaniu postać siedzącego anioła ze zwisający-

mi nogami, uskrzydlone putto i roślinną wić we fryzie belkowania. Na odwrocie 

naszkicował profil ramy, być może obrazu lub pola pomiędzy pilastrami nawy 

a prezbiterium, utworzonej z wici laurowej ujętej od góry główką anioła, a od 

dołu rozłożystym kwiatem. Ramy ołtarzy oraz kapitele pilastrów w 1725 roku 

wykonał Stambini (il. 49)339. Pozłocił je w ciągu kolejnych dwóch lat Paolo Gam-

ba. Ten sam rzemieślnik w latach 1726–1727 malował stopnie ołtarza oraz nowy, 

drewniany chór340. 

W nowym ołtarzu znalazł się obraz namalowany przez Czechowicza. Artysta 

27 grudnia 1724 roku odebrał zaliczkę341. Dzieło ufundował Franciszek Omański, 

i motywami liści laurowych zakończonych u dołu kwiatonem. Brzegi karty są uszkodzone, 

z widocznymi miejscowymi przedziurawieniami, a blisko krawędzi drobnymi przebarwieniami. 

W lewym dolnym rogu naniesiono brązowym tuszem napis „”.

 , sygn. -, k. r–v: wykaz prac i kosztorys prac Paola Stambiniego, .

 , sygn. -, k. r–r: wykaz i kosztorys prac Paola Gamby,    – ; sygn. -, 

s. . Gamba mieszkał w pobliżu Porta Pincina w domu pod numerem  i należał do parafii 

Sant’Andrea delle Fratte. Był żonaty z Paolą Paris i miał czworo dzieci, spośród których Pietro 

został malarzem, a Francesco pozłotnikiem. Artisti e Artigiani a Roma , s. .

 W zapisce na ten temat odnotowano, że należność została wypłacona: „a conto del quadro 

del Crocifisso che ha dipingere per un’altare della nostra chiesa” (, sygn. -, k. r: 

potwierdzenie wypłaty Szymonowi Czechowiczowi,   ). Wypłatę zaliczki przez za-

krystiana Camilla de Angelisa zatwierdzili prowizorzy Wacław Sierakowski, Mikołaj Dębowski, 

Albert Zieliński i Giorgio Migliorucci. Czechowicz własnoręcznym podpisem potwierdził 
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kanonik sandomierski i prowizor kościoła polskiego342. Obraz przedstawia św. Ja-

dwigę Śląską klęczącą przed Ukrzyżowanym Chrystusem343. Przedstawienie zo-

stało umieszczone w ołtarzu św. Jacka, które to patrocinium zmieniono w drugiej 

połowie xviii wieku na nowe – św. Kingi344.

W Tekach Sierakowskiego znajdują się trzy rysunki inwentaryzacyjne po-

wstałej wówczas świątyni. Rzut poziomy (Pianta della Regia Chiesa di S[an] 

Stanislao de Polachi) ukazuje trójprzęsłową nawę i węższe, dwuprzęsłowe prez-

biterium z apsydą oraz przylegającą do niego od zachodu, wzniesioną na nie-

mal kwadratowym planie zakrystią z dwoma oknami od południa (il. 50)345. 

Na planie zaznaczono mensy ołtarzy bocznych oraz głównego z parą kolumn 

odbiór pieniędzy. W zbiorczej liście wydatków (, sygn. -, s.  [prawa; błąd w folia-

cji])  kwietnia  r. odnotowano wypłacenie malarzowi  skudów, nie podając informacji 

o dziele, którego dotyczyła należność.

 Treści napisu jeszcze do niedawna nie można było zweryfikować, znany był jedynie jego od-

pis w źródłach archiwalnych: „Olim Provisor / Huius Ecclesiae Nationalis / Omanski / Anno 

Iubialae[.]  / ” (, sygn. -, s. ). W  r. z okazji wystawy prac Czechowicza 

w Muzeum Narodowym w Krakowie dzieło zostało poddane we Włoszech konserwacji. Treść 

napisu okazała się w zasadzie identyczna:  . /   -

. / , /  , , / . . .

 W źródłach odnotowano: „Al signor Simone pittore aver dipinto il quadro di Santa Eldvigia” 

(, sygn. -, s. ).

 Skrabski a, s. –.

 , sygn.  , Rzut poziomy kościoła, wymiary:  × , cm, piórko, brązowy i szary atrament, 

papier czerpany, żeberkowy, o rozstawie żeber , cm, bez filigranu.
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na ukośnie ustawionych cokołach. Na przekroju poprzecznym (Spaccato della 

medema) świątyni od zachodu zaznaczono prostopadłościenne ołtarze z krzy-

żykami na antepediach i ich nastawy w kształcie prostokątnych ram zakończo-

nych pół kolistym łukiem nadwieszonym, zdobionych kampanulami i drobnymi, 
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trudnymi do identyfikacji ornamentami (il. 51)346. W prezbiterium widoczne jest 

prostokątne przejście do hospicjum z umieszczoną nad portalem płytą w ozdob-

nym obramieniu347. Ponad belkowaniem zaznaczono zamurowane już wówczas 

okna w lunetach sklepiennych oraz okno w prezbiterium. Na trzecim rysunku 

(Faccia ta di detta Regia Chiesa) utrwalono fasadę świątyni – dwukondygna-

cyjną, z trójkątnym szczytem, zwieńczoną wysokim krzyżem (il. 52)348. Obie 

kondygnacje są artykułowane parami pilastrów – toskańskich dolna, a kompo-

zytowych górna. Nad prostokątnym wejściem zaznaczono trójkątny przyczółek, 

a nad wyżej umieszczonym oknem, w partii przerwanego przyczółka, okazały 

herb – za tarczą czwórdzielną w krzyż, z literami „s” w polu pierwszym, „a” 

w polu drugim oraz trudnymi do rozpoznania wyobrażeniami w polach trzecim 

i czwartym, dwugłowego orła trzymającego w szponach umownie zarysowane 

przedmioty, zapewne tarczę i miecz. 

2.8. Kontynuacja prac budowalnych 

Kilkuletni okres papieskiej kontroli dochodów i wydatków doprowadził do popra-

wy stanu finansów polskiego hospicjum. Rok przed zdjęciem kurateli arcy biskupa 

Gentilego (2 października 1735) zainicjowano spłatę długów zaciągniętych u jezu-

itów, a także w kościołach Santa Catarina da Siena, San Eustachio, San Marcello 

oraz w Kolegium Irlandzkim349. W końcu zaczęto również regularnie wypłacać 

należności rzemieślnikom. Już 6 lipca 1727 roku, w obecności niewymienionego 

z nazwiska architekta oraz Gentilego, dokonano inspekcji ścian gmachu hospi-

cjum, które w opinii prowizorów pękały350, a 30 września 1727 roku wypłaco-

no 116 skudów Angelowi i Niccolowi Buttim za dotychczas wykonane prace351. 

Większych przedsięwzięć budowlanych nie podejmowano, naprawiono tylko dach 

(m.in. nad zakrystią i domem rektora) oraz kanał odpływowy352, a także pobielono 

pokoje gościnne i kuchnię353. Konieczność naprawy dachu prowizorzy sygnali-

zowali także w grudniu 1733 roku oraz w październiku 1737 roku354; niewielkie 

prace remontowe o bliżej niesprecyzowanym zakresie zostały przeprowadzone 

wiosną 1738 roku355.

W ciągu następnych dwóch dekad wykańczano pokoje. 3 grudnia 1739 roku 

zapadły decyzje o budowie kominka i naprawie dwóch ścian w mieszkaniu rektora 

Sebastiana Mulinowicza, naprawie szyb, a także zabezpieczeniu ołowianymi krata-

mi okien w pomieszczeniach nad zakrystią oraz innych pokojach wynajmowanych 

 , sygn.  , Przekrój poprzeczny kościoła, wymiary:  ×  cm, piórko, brązowy, szary 

i żółty atrament, papier czerpany, żeberkowy, o rozstawie żeber , cm, filigran (gołąb i trzy 

kule w okręgu, litery „” i „”).

 W tym samym miejscu do dzisiaj znajduje się powstała ok.  r. tablica upamiętniająca 

królową Annę Jagiellonkę; Chrzanowski, Kornecki , s. –; Iscrizioni , s. , nr ; 

Polkowski , s. .

 , sygn.  , Widok fasady, wymiary: , ×  cm, piórko, brązowy i szary atrament, papier 

czerpany, żeberkowy, o rozstawie żeber , cm, bez filigranu.

 , sygn. -, s. .

 Ibidem, s. .

 Ibidem, s. .

 Ibidem, s. –.

 Ibidem, s. .

 Ibidem, s. .

 Ibidem, s. .





lokatorom356. Wiosną następnego roku do zakrystii zostały wstawione dwa piece, 

a cztery mieszkania pobielono357. 7 lutego 1742 roku murarz Venanzio Cortel-

li otrzymał zapłatę za bliżej niesprecyzowane prace wykonane rok wcześniej358. 

Ten sam rzemieślnik pracował pod kierunkiem Ferrarriego w kolejnych latach, 

między innymi przy remoncie budynków przylegających do niewielkiego zaułka 

w ostatniej linii zabudowy kompleksu359. 

W latach 1741–1743 odnotowywano regularne wypłaty dla szklarza Carla Sac-

chiego, najpierw za ongiś wykonane prace („pro laboribus antiquis”), a następ-

nie za realizację podobnie nieokreślonych zleceń bieżących360. W październiku 

1743 roku zapisano wśród wydatków wypłatę dla ślusarza Giovanniego Battisty 

Fernaldiniego361. Stale płacono także stolarzowi Antoniowi Ravasiemu362, mura-

rzowi Antoniowi Balducciemu363, kamieniarzowi Michelemu Angelowi Calocie364 

 Ibidem, s. .

 Ibidem, s. .

 Rozliczano się z nim jeszcze we wrześniu  r.; , sygn. -, s. , –.

 , sygn. -, k. r–v: rachunek Francesca Ferrariego, .

 , sygn. -, s. . Szklarzowi płacono jeszcze w  r.; , sygn. -, s. .

 , sygn. -, s. .

  września  r.,  października  r.,  lutego  r.,  lutego  r.,  marca  r.; 

, sygn. -, s. , , , , .

 Wypłaty dla niego odnotowano:  czerwca i  października  r.,  grudnia  r. i  lutego 

 r.,  lutego  r.,  marca  r.,  lutego  r.,  stycznia  r.,  lutego  r., 

 stycznia  r.,  kwietnia  r.,  kwietnia  r; , sygn. -, s. , , , , , 

, , , , , ; sygn. -, s. , , .

  lutego  r.; , sygn. -, s. .
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oraz szklarzowi Domenicowi Lazzariemu365, niemożliwe jest jednak określenie 

na podstawie istniejących źródeł zakresu prowadzonych przez tych rzemieśl-

ników prac. W sierpniu 1761 roku w dwóch mieszkaniach opuszczonych przez 

dotychczasowych lokatorów postanowiono przerobić okno na drzwi, aby zapew-

nić najemcom dogodniejszy dostęp do studni na dziedzińcu366. Z kolei w lipcu 

1763 roku zaordynowano zamurowanie jednego okna w apartamencie zamiesz-

kałym niegdyś przez Pietra Ghislieriego367. 2 sierpnia 1765 roku zapadła decyzja 

o remoncie rynien368. 

Opieka krakowskich biskupów oraz uporządkowanie spraw organizacyjnych 

i prawnych pozytywnie wpłynęły na sytuację ekonomiczną hospicjum, umożliwia-

jąc kontynuację szerzej zakrojonych prac budowalnych (czwarta część hospicjum) 

oraz wykończenie pomieszczeń w budynkach już powstałych. Działania podjęto 

około 1749 roku. Tribunale delle Strade wydał zgodę na realizację tych przedsię-

wzięć 15 maja 1748 roku369. Rok później powstał projekt przebudowy południo-

wej części hospicjum z karczmą (określaną jako „osteria”) oraz pomieszczeniem 

należącym do archikonfraterni Santissima Trinità dei Pellegrini, które admini-

stratorzy kościoła polskiego ostatecznie zakupili w lutym 1760 roku (il. 53–54)370. 

W 1751 roku nabyto dom należący do kościoła Santa Maria ai Monti (il. 55)371, a dwa 

 Wypłaty dla szklarza odnotowano:  marca  r.,  lutego  r.,  lutego  r.,  lutego 

 r.,  stycznia  r.,  kwietnia  r.,  lipca  r.,  sierpnia  r.; , sygn. -, 

s. , , , , , , , .

 Ibidem, s. .

 Ibidem, s. .

 Ibidem, s. .

 , sygn. -, k. r.

 , sygn. -, s. ; teka /, a, Disegno p[er] la fabrica della casetta che resta da com-

prarsi della Trinità dei Pelegrini, . Rysunek o wymiarach  ×  cm wykonano piórkiem, 

atramentem szarym i żółtym, na papierze czerpanym, cienkim, żeberkowym, o rozstawie żeber 

, cm, z filigranem (gwiazda wpisana w okrąg zwieńczony krzyżem).

 , sygn. -, k. ; teka /. Rysunek o wymiarach , ×  cm wykonano piór-

kiem, brązowym tuszem, lawowano szarym i brązowym atramentem, podpisy naniesiono 
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lata później uzyskano zgodę na zajęcie kolejnej części via dei Polacchi (il. 56) celem 

budowy jednorodnej fasady w ciągłej linii zabudowy372. W ten sposób czwarta, 

ostatnia część kompleksu w narożu via dei Polacchi i Vicolo dei Polacchi zamknęła 

całe założenie od południa. Rzut powstałych wówczas trzech scalonych ze sobą 

piórkiem i brązowym tuszem, na papierze czerpanym, cienkim, żeberkowym, o rozstawie 

żeber , cm. 

 , teka /. Dokument (w dwóch identycznych kopiach) o wymiarach  × , cm 

wykonano piórkiem i atramentem, na papierze żeberkowym, o rozstawie żeber , cm, z fi-

ligranem (w owalnym polu ptak nad górą o trzech wierzchołkach i litera „”). Wystawcą 

był Alessandro Petroni przy kontrasygnacie Giacinta Orsiniego i Olimpia Bartoliniego oraz 

architekta Giovanniego Francesca Fioriego. Treść licencji brzmi: „Noi, con[te] Sforza Carusi, 

con[te] Alesandro Petroni, Gio[vanni] Bat[tis]ta Ciogni e march[ese] Lotario Ottieri, m[aest] ri 

delle strade di Roma et suo Distritto, concediamo licenza alla V[enerabile] et Reg[ia] Chiesa 

di S[an] Stanislao dei Polacchi, che possa far edificare di nuovo da fondamenti il muro che 

deve far facciata ad una casetta da essa acquistata et unirla alli altri adiacenti posta nel vicolo 

che dalla strada delle Botteghi Oscuri tende a piazza Margana, longa detta nuova facciata 

p[al] mi , dovendosi mettere da un lato a linea del resalto e restar larga la strada p[al]mi  ⅔ 

e dall’altro unire con la facciata delle case adiacenti in maniera che resti larga la strada  p[al ] mi 

 ½ come nella retrodelineata pianta si vede colorito di rosso, senza preterire alle misure […] 

altrà servitù al publico e per tal effetto possa far rompere in strada e far il tutto rimettere in 

pristinum, e tutto si faccia con l’assistenza […]. Per tanto […] data li  genn[aio] . Con-

te Alesandro Petroni Buongiovanni, maestro delle strade, per il sig[nori] Giacchino Orsini, 

Gio[ovanni] Fran[cesco] Fiori, arch[itetto], Olimp[io] Bartolini”; na karcie nr : „Niccolò 

Serra, chier[ico] della R[everendissima] Cam[era] Ap[osto]lica e Presidente delle Strade, per 

tenore della presente et in vigore delle nostre ordinarie facoltà risultanti dalle costituzioni 

pontificie e più specialmente dalla costituz[ione] d’Innoc[enzio]  delli  nov[em]bre , 

concediamo licenza e facoltà alla Venerebile e Regia Chiesa di San Stanislao dei Polacchi, che 

possa occupare una porzione di sito publico nel vicolo che dalla strada delle Botteghe Oscure 

tende a piazza Margana, in quantità quad[ra]ta palmi di  ¾, a ciò per mettere in regolamento 

la linea della facciata in occasione della fabrica di una casetta da unirsi alle case adiacenti, 

spett[anti] a d[ella] Reg[ia] Chiesa e togliere la deformità del resalto che vi è di […] in d[etto] 

vicolo, il tutto come si dimostra delineato e colorito di rosso nella retrodelineata pianta, senza 

preterire alle misure in essa espresse, per qual concessione di sito e filo si paghi per il n[ost] ro 
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budynków dokumentują rysunki w Tekach Sierakowskiego. Na pierwszym wi-

doczna jest część wschodnia skrzydła wzdłuż via dei Polacchi (il. 57)373, na dwóch 

pozostałych utrwalono skrzydło południowe (il. 58)374 z budynkiem przylegającym 

do muru, za którym rozciągał się ogród klasztoru św. Katarzyny (il. 59)375. W prace 

nad ostatnią częścią kompleksu zaangażowano znanego architekta Giovanniego 

Battistę Nollego, autora nowej mapy Rzymu wydanej w 1748 roku, a także projektu 

fasady rzymskiego pałacu Albanich, rodziny, z której pochodził kardynał protektor 

Polski376. Od końca lat czterdziestych xviii stulecia architekt nadzorował prace 

murarskie, stolarskie i szklarskie w pokojach hospicjum377. 8 marca 1752 roku 

tribun[ale] in tutto la somma di scudi , come da n[ost]ro rescritto al […]. Per tanto data li 

 genn[aio] , N[iccolò] Serra, chier[ico] di Cam[er]a e Pres[iden]te delle Strade. Pagò 

per il trib[una]le  scudi per il sig[nor] Gioacchino Orsini et […] Lotario Ottieri”. W  r. 

odnotowano opłatę za zgodę w Tribunale delle Strade w wysokości  skudów i  bajoków; 

, sygn. -, s. . 

 , sygn.  , Rzut poziomy południowej części hospicjum, wymiary: , × , cm, rysunek 

piórkiem, brązowym atramentem, lawowany szarym atramentem, papier czerpany, żeberkowy, 

o rozstawie żeber , cm, filigran (gołąb i trzy kule w okręgu, litery „” i „”).

 , sygn.  , Rzut poziomy południowej części hospicjum, piórko, wymiary: , × , cm, 

brązowy i szary atrament, papier czerpany, żeberkowy, o rozstawie żeber , cm, bez 

filigranu.

 , sygn.  , Rzut poziomy południowej części hospicjum z dziedzińcem, piórko, brązowy 

i szary atrament, wymiary:  × , cm, papier czerpany, żeberkowy, o rozstawie żeber , cm, 

bez filigranu.

 Bevilacqua , s. –.

 , sygn. -, k. r–v: rachunek Giovanniego Battisty Nollego,   ; sygn. -, 

s. . Nolli (–) był autorem pałacu dei Padri di San Salvatore in Onda (–) oraz 

kościoła i klasztoru Santa Dorotea (); Portoghesi , s. . 
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otrzymał honorarium (3 skudy) za wykonanie bliżej nieokreślonych zadań378. 

W tym samym roku wycenił koszt remontu budynku zakupionego od administra-

torów kościoła Santa Maria ai Monti379. Pod kierunkiem Nollego pracował murarz 

Antonio Balducci, który w latach 1753–1755 stawiał budynki we wspomnianym 

narożu380. Ponadto zatrudniono kamieniarza Giuseppego Meloniego381 i pobie-

lacza Antonia Franconiego382. W 1754 roku Balducci przebudował część jednego 

z budynków włączonych do zabudowy hospicjum nabytą od administratorów 

kościoła Santa Maria ai Monti383. W tych samych pomieszczeniach stolarkę wy-

konał Antonio Ravasi (1754), a ślusarkę Filippo Napolioni (1755)384. 

Projekt ostatniej większej budowli wchodzącej w skład kompleksu hospicjum 

polskiego mógł wykonać wspomniany Nolli, który zmarł w 1756 roku. Zastąpił go 

Michelangelo Specchi, określony po raz pierwszy jako architekt kościoła w spra-

wozdaniu z posiedzenia rady prowizorów, które odbyło się 4 grudnia 1757 roku385. 

 , sygn. -, s. . W  r. zapłacono mu  skudów za „vari disegni, servizi, misure ad 

assistenze” (, sygn. -, s. ). 

 , sygn. -, k. r: rachunek Giovanniego Battisty Nollego,   .

 , sygn. -, s. ; sygn. -, s. : rachunek Giovanniego Battisty Nollego,   . 

Nolli, czynny w Rzymie w latach –, pochodził z Montronio w Val d’Intelvi. Jako geome-

tra pracował w Piemoncie dla króla Sardynii Wiktora Amadeusza , a od  r. w Wiecznym 

Mieście, m.in. dla kardynała Alessandra Albaniego, z którego inicjatywy wykonał wspomnianą 

mapę Rzymu. Architekt był autorem pałacu dei Padri di San Salvatore in Onda (–) oraz 

przebudowy kościoła i klasztoru Santa Dorotea na Trastevere (). Pasquali , s. ; Por-

toghesi , s. . 

 , sygn. -, s. .

 Ibidem.

 Pod rokiem  odnotowano wyjątkowo wysoką wypłatę w wysokości  skudów za „le nuove 

stanze rifabricate della casa che fa comprata della chiesa della Madonna Santissima dei Monti” 

(, sygn. -, s. ).

 Ibidem, s. , ; , sygn. -, s. –.

 Michelangelo Specchi (ok.  – po ) był bratem i następcą słynnego Alessandra Spec-

chiego. Naukę odebrał w Akademii św. Łukasza, otrzymując drugą nagrodę w trzeciej klasie 
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Przydzielono mu wówczas pomocnika w osobie Giovanniego Paola Buzziego, pod 

warunkiem, że tenże nie będzie się domagał wypłaty za prace inne niż sporządzanie 

planów nowych budynków lub rysunków projektowych dotyczących przebudowy 

już istniejących obiektów386. Od tego momentu Specchi stale otrzymywał wyna-

grodzenie za nadzór nad zespołem rzemieślników wykonujących drobne prace 

remontowe i wykończeniowe. W 1758 roku zapłacono mu 2 skudy i 5 bajoków za 

rysunki („alcuni disegni”)387, a 23 stycznia 1761 roku za ekspertyzę i bliżej nieopi-

sane plany, być może wspomnianego wcześniej ostatniego skrzydła kompleksu388. 

Pensję otrzymywał jeszcze w 1768 roku389. Stopniowo jego obowiązki przejmo-

wał Buzzi, którego podpis widnieje na rachunkach kilku rzemieślników, którzy 

malowali ściany, wstawiali okna, budowali schody i stopnie (1760)390. W następ-

nym roku to właśnie on został określony w źródłach jako „architetto nostra Regia 

Chiesa” i pobrał honorarium za ekspertyzę domu zakupionego w lutym 1760 roku 

od arcybractwa Santissima Trinità dei Pellegrini oraz sporządzenie planów róż-

nych pomieszczeń hospicjum391. Buzzi otrzymywał stałe wynagrodzenie w latach 

1769–1773392. W latach sześćdziesiątych xviii wieku szereg prac stolarskich przy 

oknach i drzwiach wykonali Marco i Girolamo Santelli393; w tym samym czasie 

okna szklił Domenico Lazzari (wzmiankowany od 1758 roku)394. Murarz Carlo 

Moneta pracował w hospicjum w latach 1767–1769395. W latach sześćdziesiątych 

xviii wieku ostatecznie zakończono trwającą blisko połowę wieku budowę rozle-

głego kompleksu hospicjum polskiego (tabl. i). 

Osiemnastowieczne dokumenty archiwalne ujawniają szereg drobnych wydat-

ków związanych z codziennym funkcjonowaniem hospicjum (sprzątaniem, czysz-

czeniem oraz praniem materaców, prześcieradeł, poduszek i pierzyn w pokojach 

gościnnych, naprawą łóżek), a także kościoła (wydatki na wino mszalne, oleje, hostie, 

kadzidło, zakup rubrycelli, pranie korporałów, humerałów, kaftanów i pasków)396. 

Podobnie jak w poprzednim stuleciu, o wyposażenie hospicjum dbali prowizorzy 

() i pierwszą w drugiej klasie (). W latach – uczestniczył w reformie Tribunale 

delle Strade. Wpółpracował z Giovannim Battistą Nollim przy opracowaniu mapy Rzymu. 

W Wiecznym Mieście zaprojektował ołtarz główny w kościele Santa Maria in Portico in Cam-

pitelli (), fasadę pałacu Alessandra Pichiniego na piazza Farnese (), domek loretański 

przy kościele Santa Rufina (–) oraz fasadę kościoła Santa Maria del Carmine (). 

Manfredi b, s. ; Portoghesi , s. . 

 , sygn. -, s. .

 , sygn. -, k. r.

 , sygn. -, s. .

 Ibidem, s. .

 , sygn. -, k. r–v.

 , sygn. -, s. .

 , sygn. -, s. , , , , .

 , sygn. -, k. r; sygn. -, s. , , , .

 , sygn. -, s. .

 , sygn. -, s. ; sygn. -, s. , , .

 , sygn. -, s. –, –. W protokołach rady prowizorów z lat dwudziestych 

i trzydziestych  w. stale odnotowywano wydatki na olej, kadzidło, hostię, świece, sprzą-

tanie kościoła oraz pranie kościelnej bielizny. Dbano również o czystość materaców, kołder, 

poduszek i prześcieradeł w pokojach dla pielgrzymów. We wrześniu  r. naprawiono mszał, 

w grudniu tego samego roku kupiono sznur do dzwonu i księgę do wpisywania mszy świętych, 

w kwietniu  i w czerwcu  r. wypolerowano trzy miedziane kaganki oraz kandelabry, 

w lipcu  r. kupiono kanony mszy świętej, w czerwcu  r. księgi kancelaryjne i serce do 

dzwonu, a w marcu  r. nowe księgi mszalne. Ibidem, s. –, –, , –, , 

, .





i rektor, jak choćby Andrzej Młodziejowski, który szczegółowo opisał swoje zasłu-

gi (wzmiankował m.in. zakupienie z własnych funduszy prześcieradeł, materacy 

i kołder, a także płótna i wełny na kołdry oraz żelaznych nóg do łóżek)397. Wydatki 

na materace i pościel notowano do końca stulecia398. Hospicjum mogło ugościć 

jednocześnie ponad 60 pielgrzymów. W 1764 roku dysponowało 37 materacami 

oraz 24 siennikami, a także stosowną liczbą kompletów pościeli. 

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych xviii stulecia większych prac bu-

dowalnych w kościele nie prowadzono. Zmieniono patrocinium ołtarza Chrystusa 

Ukrzyżowanego, który otrzymał wezwanie błogosławionego wówczas Jana Kantego, 

o którego kanonizację intensywnie starały się władze Uniwersytetu Krakowskiego. 

Uczelnia ufundowała do ołtarza obraz, który prowizorzy kościoła polskiego zamó-

wili w 1753 roku u Salvatorego Monosilia399. Malarz odebrał wynagrodzenie 7 marca 

1755 roku400. W 1753 roku także do ołtarza św. Stanisława wstawiono nowy obraz. 

Przedstawienie ukazujące wskrzeszenie Piotrowina namalował Tadeusz Kuntze, 

co potwierdza obecność na tym dziele sygnatury artysty. Ramę obrazu pozłocił 

Andrea Dozzi w 1753 roku401. Wizerunek w ołtarzu św. Kazimierza wymieniono 

na nowy w 1757 roku402. 

 , sygn. -, k. r.

 , sygn. -a, k. r: rachunek Filippa Bartolettiego [ok. ].

  sygn. -, s. .

 Uniwersytet Krakowski przekazał kościołowi polskiemu na ten cel sto skudów; , sygn. -, 

s. –, . 

 , sygn. -, s. , ; sygn. -, k. r.

 , sygn. -, s. ; sygn. -, k. r.

Tabl. i

Tabl. 1 Fazy budowy kompleksu 

hospicjum polskiego w Rzymie





2.9. Wyposażenie kościoła w xviii wieku 

W XVIII wieku używano w kościele monstrancji ofiarowanych w poprzednim stule-

ciu. Jedną, nieużywaną, sprzedano w 1758 roku, co zostało odnotowane w protoko-

łach rady prowizorów pod datą 25 lipca403. Do inwentarzy z lat 1746 i 1756 wpisano 

6 kielichów: 2 srebrne, złocone, 3 srebrne i 1 z mosiądzu, złocony404. W 1751 roku 

zakupiono nowy kielich, srebrny i złocony, wpisany do inwentarza z 1756 roku405. 

Nowe ampułki zostały nabyte w marcu 1740 roku406, inne sprzedano w lipcu 1758 ro-

ku407, a kolejne jeszcze w tym samym roku odnowiono408. Nowych kadzielnic i łó-

dek w xviii stuleciu nie odnotowano, ale zakupiono kilka świeczników – 4 mie-

dziane trafiły do kościoła pod koniec 1739 roku409, inne nabyto pomiędzy 1749 

a 1752 rokiem. W tym czasie ufundowanych zostało również 6 dużych, drewnianych 

i złoconych świeczników na ołtarz główny (1750) oraz 16 mniejszych, drewnianych 

i srebrzonych z przeznaczeniem na ołtarze boczne (1750)410. Zamówił je ówczesny 

rektor Andrzej Młodziejowski u rzymskiego snycerza Francesca Viticellego; niestety 

do naszych czasów przetrwały tylko 4 (il. 60)411. W 1751 roku zakupiono jeszcze 

6 świeczników srebrnych, które stały na ołtarzu św. Kingi, ale później ślad po 4 z nich 

zaginął412. W xviii wieku mogły powstać także 4 drewniane i złocone świeczniki 

o klasycyzujących cechach zachowane do dzisiaj, ale precyzyjne ustalenie czasu 

ich wykonania nie jest możliwe (il. 61). W 1750 roku do kościoła trafiło 5 nowych 

kanonów ołtarzowych413.

Wiadomości o zakupach i reperacjach szat liturgicznych są liczne. Fundacje 

tego rodzaju zostaną omówione w kontekście fundacji artystycznych na rzecz koś-

cioła. Kupowane na miejscu tkaniny dostarczali rzemieślnicy sporadycznie odno-

towywani w źródłach: Giovanni Ferrari (1716)414, Filippo Bartoli (1720)415, Filippo 

Salandri (1777)416 i Arcangelo Galantini (1777)417. W maju 1736 roku kupiono ornat 

 , sygn. -, s. –.

 , sygn. -, Inventario , k. r.

 , sygn. -, Inventario , k. v. Wykonał go złotnik Giuseppe Merlini; , sygn. -, 

s. . Giuseppe Merlini urodził się w Rzymie w  r. jako syn złotnika Lorenza Merliniego i Catariny 

Ageri, był odnotowywany w Wiecznym Mieście w latach –. Bulgari-Calissoni , s. .

 , sygn. -, s. –.

 , sygn. -, s. –.

 , sygn. -, k. r: rachunek Gasparego Vanneschiego,   . Vanneschi był czynny 

w Rzymie pomiędzy  r. (uzyskał wówczas mistrzostwo) a  r. (data śmierci). Znany jest 

wykonany przez niego komplet paramentów liturgicznych dla synagogi w Rzymie. Bulgari-

-Calissoni , s. ; Fornari , s. –. 

 , sygn. -, s. –.

 , sygn. -, Inventarium –, k. r; sygn. -, s. ; sygn. -, k. r.

 , sygn. -, k. v, r; k. r–v: rachunek Francesca Viticellego,   . 

Świeczniki złocił Andrea Dozzi; s. : rachunek Andrei Dozziego,   . Dwa z nich 

skradziono w drugiej połowie  w. 

 W inwentarzu z  r. opisane jako: „Candelieri numero  di rame inargentato, facettati, alti 

palmi due, con sue coperte di tela verde, fatti l’anno ” (, sygn. -, Inventario , 

k. v). Wysokość świeczników oszacowana na  palmy odpowiada rzeczywistej wynoszącej 

 cm. Dzięki zdjeciom archiwalnym wiadomo, że świeczniki te stały na ołtarzu św. Jadwigi. 

W zasobach hospicjum ocalały jedynie  spośród nich. 

 , sygn. -, s. –: rachunek Francesca Viticellego,   . 

 , sygn. -, k. r.

 Ibidem, k. v.

 , sygn. -, s. .

 Sprzedał kościołowi  tuwalnie,  komże i  humerały; , sygn. -a, k. r: rachunek 

Arcangela Galantiniego,  .





i materiał z adamaszku na naprawę starej dalmatyki418, a w grudniu 1747 roku 

zdecydowano o zakupie nowej alby, sznura i humerału419. W tym samym roku 

rektor Andrzej Młodziejowski postarał się o zakup adamaszkowej kapy żałobnej, 

białego welum z wyhaftowanym złotymi nićmi monogramem ihs, bursy, galonu 

do ornatu zielonego oraz przerobienie dwóch czerwonych dalmatyk na ornaty420. 

Za sprawą tego samego rektora w 1753 roku nabyto dla krawców, którzy napra-

wiali stare szaty liturgiczne lub naprawiali nowe szereg drobnych dodatków: złote 

koronki („merletto d’oro”), kwiatki z jedwabiu („fiocchi di seta”) i srebrne frędzle 

(„frangia d’argento”)421.

Stałą praktyką była sprzedaż nieużywanych naczyń liturgicznych, ich prze-

rabianie, a nawet wyrzucanie. W celu zyskania środków na budowę kolejnej 

części hospicjum sprzedano w 1748 roku srebrny krzyż ofiarowany przez ka-

pitułę krakowską, srebrny, pozłacany kielich, mały srebrny lichtarz, 2 kielichy 

brązowe z 2 patenami i 2 srebrne, zniszczone, oraz lampę srebrną422, w lipcu 

1758 roku ornat i 2 tuniki z wełny, a w sierpniu 1760 roku 6 rokiet podarowa-

nych zapisem testamentowym przez biskupa krakowskiego Andrzeja Stanisława 

Załuskiego423. W sierpniu 1757 roku wyrzucono z zakrystii kilka starych orna-

 , sygn. -, s. .

 , sygn. -, s. .

 , sygn. -, s. ; sygn. -, s. .

 , sygn. -, s. .

 , sygn. -, s. .

 Ibidem, s. –, .
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tów424. W 1759 roku ówczesny zakrystian Santi Settesoldi otrzymał 25 skudów 

na zakup nowego baldachimu („baldacchino con suo intaglio”)425.

W połowie xviii wieku w zakrystii przechowywano 23 ornaty, część z dalmaty-

kami i tunikami, większość ze stułami i manipularzami, 4 kapy i 5 baldachimów426 

oraz – co mniej więcej odpowiada stanowi posiadania znanemu z wcześniejszych 

inwentarzy – kilkanaście innych części ubioru liturgicznego427. W inwentarzach 

z lat pięćdziesiątych xviii wieku – załączonych do niniejszej książki jako jeden 

z aneksów źródłowych – odnotowano kilkanaście ornatów, dalmatyk, komż, hu-

merałów i puryfikaterzy428. 

2.10. Ostatnia modernizacja kościoła w okresie nowożytnym 

Ostatnią modernizację świątyni przeprowadzono w latach 1773–1775. Archi-

tekta odpowiedzialnego za prace wybrano pod naciskiem dworu królewskie-

go w Warszawie. Został nim w zasadzie nieznany w środowisku rzymskim, 

ale cieszący się sławą w Polsce Ignazio Brocchi, zięć Marcella Bacciarellego 

(architekt poślubił jego córkę Constanzę), malarza nadwornego w Warszawie 

i najbliższego doradcy artystycznego króla Stanisława Augusta Poniatowskie-

go429. Brocchi zastąpił w Rzymie Giovanniego Paola Buzziego430. Stałym zaję-

ciem nowego architekta kościoła polskiego było dostarczanie królowi marmu-

rów i dzieł sztuki, a nawet projektów, jak przekroje pałacu Salviati w Rzymie, 

który polski monarcha zamierzał nabyć431. Zięć Bacciarellego nie był jednak 

uczciwym agentem, skoro do każdej transakcji doliczał samowolnie procent 

dla siebie. O fakcie tym informował, przy okazji nisko oceniając kwalifikacje 

Brocchiego do prowadzenia poszukiwań na rynku antykwarycznym, Filippo 

Waquier de la Barthe, sekretarz ministra pełnomocnego Rzeczypospolitej Tom-

masa Anticiego, w liście do sekretarza królewskiego Gaetana Ghigiottiego432. 

Ewa Manikowska, podejmując próbę oceny pozycji Brocchiego w środowisku 

rzymskim, uznała go za człowieka aktywnie uczestniczącego w życiu kultural-

nym. W domu architekta, tak zwanym Palazzetto Spada przy via Capodiferro 7 

prowadzony był salon i odbywały się spotkania artystyczne, w których bra-

li udział Polacy i pracujący dla warszawskiego dworu artyści, jak Francesco 

 Ibidem, s. –.

 , sygn. -, s. .

 , sygn. -, Inventario , k. v.

 Ibidem, k. v–r; Inventario , k. v–v.

 , sygn. -, Inventario –, k. r–v; Inventario , k. r–v.

 Ignazio Brocchi (czynny ok. –), architekt, wybrany pod koniec życia akademikiem 

(vitrenio isidense) w Akademii św. Łukasza. Swoją karierę rozpoczął od wykonania czterech 

rzutów pałacu Corsinich budowanego przy via Lungara pod kierunkiem Ferdinanda Fugi. 

Współpracował z Giovannim Battistą Nollim przy tworzeniu nowej mapy Rzymu wydanej 

w  r. Restaurował pałac Veralli przy via del Corso (–) na zlecenie Clementego 

Spady, dla arcybractwa Najświętszego Sakramentu przy Santa Maria sopra Minerva remonto-

wał cztery domy „sotto li corridori di castello” (), dla arcybractwa San Giovanni Battista 

della Pietà dei Fiorentini zaprojektował i zrealizował ołtarz główny w kościele San Giovanni 

Decollato. Manfredi a, s. ; Manikowska , s. –; Królikowska-Dziubecka , 

s. . 

 , sygn. -, s. . Buzzi jeszcze w  r. otrzymał  skudów jako „architetto giubilato 

della medesima chiesa” (ibidem).

 Manfredi a, s. . 

 Manikowska , s. .





Piranesi. Wspomniana autorka przywołuje szereg zakupów dokonanych dla 

króla przy udziale Brocchiego433.

W 1773 roku rozpoczął się ostatni w erze nowożytnej etap przebudowy kościoła. 

Pierwsze wynagrodzenie Brocchi otrzymał 17 lutego 1774 roku434. Ryszard Brykowski 

sfotografował w zbiorach Andrzeja Ciechanowieckiego planszę, zakupioną w Rzymie 

w latach sześćdziesiątych xx stulecia – niewykluczone że pochodzącą z archiwum 

kościoła polskiego – którą uznał za projekt autorstwa Brocchiego435. Jak wynika z 

opisu w legendzie, jest to jeden z trzech widoków inwentaryzacyjnych kościoła po 

modernizacji dokonanej pod kierunkiem Brocchiego. Powstał około 1777 roku, gdy 

ukończono prace, a jego faktyczny autor pozostawił w prawym dolnym rogu trud-

ne do rozwinięcia inicjały436. Architekt zaprojektował chór muzyczny i dwa balkony 

w prezbiterium (coretti) oraz fragmentarycznie widoczną na rysunku dekorację or-

namentalną sklepienia (il. 62). 

 Ibidem, s. –. 

 , sygn. -, s. . Wysokość wypłaty wynosiła  skudów w lutym i tyle samo w grudniu 

 r.; ibidem, s. .

 Brykowski , s. , il. . 

 Na marginesach planszy umieszczono napisy „Sopra la linea punteggiata, segnata in pianta ., 

è fatto il presente spaccato; sopra l’altre due linee, segnate in pianta . ., sono stati fatti li 

spaccati per mezzo come appariscono nelli fogli No  e No ” i „Nel presente foglio demon-

strasi la pianta e spaccato per longo della Regia Chiesa di San Stanislao Nazione Polacca rimo-

dernata ed ornata di nuovo con il disegno del regio architetto signor cavaliere Ignazio Brocchi 

in Roma” oraz inicjały „C.D.A.P.A.X.[J.?]”. Por. także Brykowski , s. , przyp. –. 
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Projekt chóru muzycznego, a w zasadzie jeden z jego wariantów zacho-

wał się w archiwum kościoła polskiego w Rzymie (il. 63)437. Autorem rysunku 

mógł być Brocchi. Na planszy ukazany jest chór wsparty na filarze z konsolą 

podtrzymującą dwustrefowy parapet; architekt uwzględnił również wejście do 

klatki schodowej z segmentowym nadprożem. Dolna część parapetu została 

ozdobiona płycinami w profilowanych listwach, z uszkami i wklęsło wycię-

tymi bokami, natomiast górna podzielona na pola wypełnione liśćmi akan-

tu438. Zapewne spod ręki tego samego projektanta wyszły kolejne dwa rysunki 

ukazujące inny wariant parapetu i alternatywne propozycje zwieńczenia. Na 

pierwszej z dwóch plansz (il. 64) parapet, zapewne założony na linii wklęsło-

wypukłej (plan widoczny jest na wspomnianym rzucie sfotografowanym przez 

Brykowskiego), o części środkowej szerszej niż partie boczne, jest artykułowany 

lizenami od dołu wspartymi na profilowanym gzymsie, a od góry podtrzymu-

jącymi analogiczny gzyms439. Lizeny ozdobiono drobnymi zwisającymi list-

kami, pole środkowe o ćwierćkoliście ściętych narożach wypełniono wieńcem 

z kształtowanych faliście liści akantu oraz festonem utworzonym z listków 

i krzyżem, a ścianki boczne – festonami. Parapet zwieńczono efektownym grze-

bieniem zbudowanym z bujnych liści akantu oddzielonych od siebie palmetami. 

 , teka /. Rysunek o wymiarach  × , cm wykonano piórkiem, brązowym tuszem 

i szarym atramentem, na papierze czerpanym, grubym, żeberkowym, o rozstawie żeber  cm; 

na odwrocie naniesiono brązowym atramentem napisy „” i „No ”. 

 , teka /. Rysunek o wymiarach  × , cm wykonano piórkiem, atramentem 

brązowym i szarym, na papierze czerpanym, grubym, żeberkowym, o rozstawie żeber  cm. 

 , teka /. Rysunek o wymiarach , × , cm wykonano piórkiem, brązowym atra-

mentem, na papierze czerpanym, żeberkowym, o rozstawie żeber  cm; na odwrocie naniesiono 

brązowym atramentem napis „”.

63

63 I. Brocchi (?), projekt chóru 

muzycznego, ok. 1773, akhss, 

teka i/11





Na drugim rysunku (il. 65), zbliżonym stylistycznie do poprzedniego, widoczne 

jest jedynie zwieńczenie parapetu, charakteryzujące się dekoracją uproszczo-

ną w stosunku do zastosowanej we wcześniej opisanym wariancie, złożoną 

z odseparowanych motywów ulistnionych ceownic i stylizowanych palmet 

zdobionych liśćmi440. 

Dziełem tej samej ręki wydaje się projekt dwóch balkonów w prezbiterium, 

ale żaden z nich, podobnie jak chór muzyczny, nie powstał w formie zapropono-

wanej przez projektanta. Na rysunku przedstawiającym pierwszy balkon (il. 66) 

widoczna jest dwustrefowa, dwuosiowa balustrada ujęta lizenami i zwieńczona 

 , teka /. Rysunek o wymiarach  ×  cm wykonano piórkiem i ołówkiem, brązo-

wym atramentem, na papierze czerpanym, cienkim, żeberkowym, o rozstawie żeber , cm, 

z filigranem (lilia w owalnym zakreślonym dwoma kręgami polu); na odwrocie naniesiono 

brązowym tuszem napis „Diversi disegni /  [?]”.
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profilowanym parapetem z wazonami zdobionymi liśćmi akantu441. W dolnej 

strefie, między lizenami, wydzielone są kwadratowe płyciny o ćwierkoliście wy-

ciętych narożach, natomiast w części górnej pola wypełnia kratownica. Lizeny 

udekorowane zostały stylizowanymi kampanulami utworzonymi z liści i kwiatów. 

Wzdłuż dolnej podstawy balustrady zaznaczony jest rzut poziomy z wysuniętą 

do przodu częścią środkową. Drugi projekt ukazuje balustradę o identycznym 

układzie, różniącą się od pierwszej jedynie użyciem tralek w dolnej części i pól 

wypełnionych kielichowymi kwiatami w górnej (il. 67)442. 

 , teka /. Rysunek o wymiarach  × , cm wykonano piórkiem, brązowym atramen-

tem, na papierze czerpanym, żeberkowym, o rozstawie żeber , cm, z filigranem (w owalnym, 

zakreślonym podwójnie polu lilia, nad polem litera „”); na odwrocie naniesiono napis „”. 

 , teka /. Rysunek o wymiarach , × , cm wykonano piórkiem, brązowym atra-

mentem, na papierze czerpanym, żeberkowym, o rozstawie żeber  cm; na odwrocie naniesiono 

napis „”. 
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W archiwum kościoła zachował się również projekt prospektu organowe-

go (il. 68) sporządzony zapewne w związku z przebudową chóru muzycznego443. 

Rysunek przedstawia połowę przedniej ściany obudowy instrumentu. Prospekt 

został posadowiony na wysokiej dwustrefowej podstawie, której szersza, górna 

strefa ujęta jest konsolą w kształcie woluty. Widocznych sześć piszczałek partii 

środkowej oddziela od części bocznej, z pięcioma piszczałkami, pilaster zwień-

czony falistym naczółkiem, na którym siedzi uskrzydlony anioł dmący w trąbę, 

a drugą ręką podtrzymujący liściasty feston. Nad boczną niszą na piszczałki 

wyobrażona jest ulistniona wiązka z rozetą pośrodku, nad niszą środkową fa-

listy gzyms z ukazaną do połowy muszlą palmetową w centralnej części. Nad 

całością widoczny jest wklęsło-wypukły, uskokowy gzyms koronujący. Autorem 

rysunku był zapewne twórca nowych organów – jak wynika ze źródeł – Johann 

Konrad Wörle (Giovanni Corrado Werlé), organmistrz niemieckiego pocho-

dzenia, czynny w Rzymie od 1733 roku444. Instrument zamówiono u niego kilka 

 , teka /. Rysunek o wymiarach  ×  cm wykonano piórkiem, ołówkiem, brązowym 

atramentem, na papierze żeberkowym, o rozstawie żeber , cm, z filigranem (w owalnym polu 

obwiedzionym podwójną linią lilia, nad polem litera „”, obok napis „”). 

 Johann Konrad Wörle (–) urodził się w tyrolskim Vils. Od  r. był wzmiankowany 

w Rzymie, gdzie otworzył jeden z najprężniej działających warsztatów organmistrzowskich. 

Wörlego zaliczano do grona najbardziej znaczących organmistrzów w mieście. Wykonał instru-

menty do wielu rzymskich kościołów, m.in. San Paolo alla Regola (), kaplicy Najświętszego 
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lat wcześniej. Pierwsze wynagrodzenie albo jego część w wysokości 170 skudów 

otrzymał w 1768 roku445. Ten sam rzemieślnik w 1777 roku naprawiał instrument, 

być może w chwili jego montażu na nowym parapecie muzycznym; była to jedna 

z ostatnich prac organmistrza, gdyż zmarł w tym samym roku446. Na podstawie 

wykonanego przez Aleksandra Gierymskiego rysunku wnętrza kościoła możemy 

jednak stwierdzić, że powstały instrument w porównaniu z zaprojektowanym 

został zredukowany o boczne osie (il. 217). 

Remont wnętrza kościoła trwał piąć lat. Brocchi zaangażował do udziału 

w tym przedsięwzięciu swojego brata, rzeźbiarza („intagliatore”) Giuseppego 

Brocchiego447. W pracach uczestniczył również rzeźbiarz Francesco Corradori 

(miał wykonać figury naśladujące putta trzymające świeczniki przy ołtarzu głów-

nym kościoła Santa Maria in via Lata oraz stiuki nad drzwiami do zakrystii)448, 

sztukatorzy Giovanni Antonio Toma (jego dziełem były stiuki w podłuczach 

kaplic bocznych)449, a także Girolamo Moneta, który latem 1777 roku pokrył 

dekoracją stiukową sklepienia w nawie i prezbiterium oraz ramę wokół malo-

widła w nawie. Większość z wykonawców była powiązana z Brocchim – Cor-

radori w 1751 roku mieszkał w tym samym domu w pobliżu San Andrea delle 

Fratte, w którym zamieszkiwał architekt450. Na ostatnim etapie prac zatrudnio-

no pozłotnika Andreę Bordiniego, który w latach 1774–1778 wyzłocił motywy 

ornamentalne balkonów i stiuków na sklepieniu451. Wprawdzie w źródłach nie 

odnotowano informacji o stiukowej dekoracji ściany frontowej od strony wnę-

trza, ale zapewne właśnie wówczas powstały dwa okazałe kartusze z herbami 

upamiętniające zasłużonych dobrodziejów kościoła: kardynała Hozjusza i bi-

skupa Zadzika. We wnętrzu nie mogło również zabraknąć herbu Stanisława 

Augusta Poniatowskiego, który umieszczono w najbardziej reprezentacyjnym 

miejscu – na arkadzie tęczowej452.

Rzemieślnicy pracujący nad wykonaniem dekoracji ornamentalnej korzystali 

zapewne z rysunków roboczych. Cztery z nich zachowały się do dziś w archiwum 

kościoła. Na jednym ukazano sześć różnych motywów ornamentalnych (il. 69)453. 

Sakramentu w kościele Santa Maria in Aracoeli (), San Eusebio (), San Eustachio 

(przebudowa organów, ), Santa Maria in Campitelli (). Zmarł w Rzymie. Herrmann-

-Schneider , passim. 

 , sygn. -, s. .

 , sygn. -a, k. r: rachunek Corrada Wörlego,   ; sygn. -, s. .

 Brocchi był notowany w latach – (sierpień ,  stycznia ,  sierpnia , 

 sierpnia ,  grudnia , październik , grudzień ); , sygn. -, k. r: 

zobowiązanie Giuseppego Brocchiego,   ; sygn. -, s. , , , , .

 , sygn. -, k. r: zobowiązanie Francesca Corradoriego,   ; k. r: Nota delle 

spese fatte per servizio signor Francesco Corradori,  x .

 , sygn. -, k. r: zobowiązanie Giovanniego Antonia Tomy,   .

 Królikowska-Dziubecka , s. .

 Bordini po raz pierwszy został odnotowany w grudniu  r., a ostatni raz w  r. Zmarł 

zapewne przed sierpniem  r., gdy wdowa po nim Constanza Basetti otrzymała  skudów 

za pracę męża („lavoro d’indoratura di tutta la chiesa molto bene”). , sygn. -, k. r: 

zobowiązanie Andrei Bordiniego,   ; k. r–r: zobowiązanie Andrei Bordiniego, 

 ; sygn. -, s. , –, –, , –, . 

 , sygn. -, k. r. 

 , teka /. Rysunek o wymiarach , ×  cm wykonano ołówkiem, na papierze czer-

panym, cienkim, żeberkowym, o rozstawie żeber , cm, z filigranem (w owalnym polu kotwica, 

nad polem sześcioramienna gwiazda, pod nim litera „”); na awersie naniesiono brązowym 

atramentem napis „”.





Wszystkie one realizowane były w partii sklepienia przez Girolama Monetę, a w ob-

ramieniach obrazów ołtarzowych przez Giovanniego Antonia Tomę. Dwa inne 

szkice są być może rysunkami technicznymi wykorzystywanymi podczas prac. 

Pierwszy, z motywem muszli i kampanuli, posłużył zapewne do wykonania de-

koracji pod konsolami balkonów w prezbiterium (il. 70)454, a projekt z motywem 

cekinów (il. 71)455 wykorzystano, ozdabiając parapet chóru muzycznego. Rysunek 

z motywem rozety ujętej w układzie pionowym symetrycznymi liśćmi akantu i za-

mkniętej w półkolu muszli obwiedzionej liśćmi akantu oraz alternatywny motyw 

zwisających kwiatów, składały się być może na propozycję ornamentów mających 

znaleźć się na gurtach sklepiennych (il. 72)456. Dzięki dekoracji ornamentalnej, 

utrzymanej w anachronicznej już wówczas konwencji późnego baroku, zaaran-

żowano wnętrze pełne splendoru i bogactwa, w zgodzie z tendencją widoczną 

w wystrojach innych świątyń narodowych w Rzymie (il. 73–75). 

W 1775 roku wykonano nową marmoryzację ołtarza głównego oraz pilastrów 

w prezbiterium i w nawie. Najpierw zdjęto z poszczególnych elementów nastawy 

wcześniejszą malaturę i odczyszczono trzymające krzyż anioły oraz putta w zwień-

czeniu. Pietro Bambo, w źródłach nazywany „pittore dalle pietra”, nałożył na 

 , teka /. Rysunek o wymiarach , × , cm wykonano węglem, na papierze czer-

panym, cienkim, żeberkowym, o rozstawie żeber , cm; na odwrocie naniesiono czerwonym 

atramentem napis „”.

 , teka /. Rysunek o wymiarach , × , cm wykonano węglem, na papierze czer-

panym, żeberkowym, z filigranem (w owalnym, zakreślonym podwójnie polu lilia; obok napis 

); na odwrocie brązowym atramentem naniesiono napis „”.

 , teka /. Rysunek o wymiarach , ×  cm wykonano piórkiem, ołówkiem i brą-

zowym atramentem, na papierze czerpanym, cienkim, żeberkowym, o rozstawie żeber , cm, 

z filigran (w owalnym polu kotwica, nad polem sześcioramienna gwiazda, pod nim litera „”), 

przy jednej z krawędzi karty umieszczono brązowym atramentem napis „”.
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kolumny ołtarza głównego marmoryzację w kolorze zielonym („fato le colonne 

di verde antico”), a na pilastry w odcieniu biało-różowym („alabastro fiorito”). 

Obramienie obrazu w ołtarzu głównym pokryto kolorem określonym w źród-

łach jako alabaster pigwowy („alabastro cotognino”). Na kolor złoty pomalowano 

kapitele i bazy kolumn, a żółtym pociągnięto ściany kaplic bocznych. Pilastry 

i mensy zostały pokryte marmoryzacją w kolorze „giallo antico, verde antico 

e brocatello”457. Autorem zdobiących ściany złoceń powstałych w latach 1775–1777 

był Andrea Borgini458. 

W latach 1775–1776 wykonano imponującą dekorację malarską sklepienia w na-

wie i prezbiterium oraz lunet w nawie. Autorem tych polichromii był Ermenegildo 

Costantini459. Pierwszą wypłatę dla niego w wysokości 100 skudów odnotowa-

no 8 lipca 1775 roku, a ostatnią 10 grudnia 1776 roku, skrupulatnie opisując ją 

w rachunkach: „wielki obraz przedstawiający Glorię św. Stanisława, sześć innych 

mniejszych wyobrażających główne cnoty symbolizujące wspomnianego świętego 

oraz owalne malowidło usytuowane na sklepieniu nad balkonami [w prezbiterium] 

świątyni przedstawiające Boga Ojca” (il. 76–77)460.

Zasadnicze prace nad nowym wystrojem świątyni ukończono w 1777 roku461. 

27 maja, w godzinach porannych, kościół został poświęcony. Fakt ten odnotowano 

na łamach „Diario Romano”. Na uroczystości obecni byli: „Eminentissimo [Filippo 

Maria] Visconti, Monsiniore Caffarelli, Monsiniore Maccarani, Monsiniore Volpi, 

Eminetissimo [Francesco Saverio] de Zelada, Monsiniore Patriarca [Giorgio Ma-

ria] Lascaris, Monsiniore Patriarca [zapewne Alessandro] Mattei, Eminentissimo 

Buschi e l’Eminentissimo Protettore del Regno di Polonia il cardinale Francesco 

Albani”462.

Dzięki remontowi wnętrze kościoła zyskało zupełnie nowy wyraz stylistycz-

ny i ideowy – to ostanie wiązało się z utratą przez biskupów krakowskich na 

rzecz króla statusu protektorów kościoła. Program funkcjonalny sprowadził się 

do budowy dwóch coretti – balkonów określanych w źródłach jako „królewskie”, 

 , sygn. -a, k. r–v: wykaz prac w kościele pod kierunkiem Ignazia Brocchiego, 

  .

 , sygn. -a, k. r–v: wykaz i kosztorys prac Andrei Borginiego,   . Bor-

giniemu wypłacono za prace  skudów  kwietnia  r.; , sygn. -, s. .

 , sygn. -, k. r. Jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego autorstwo poli-

chromii przypisywano Franciszkowi Smuglewiczowi; nazwisko tego polskiego malarza pojawiło 

się w inwentarzu sygnowanym przez ks. Józefa Florczaka; , sygn. -, s. .

 Tłum. autora. Tekst oryginalny brzmi: „Quadro grande rappresentante la gloria di santo Sta-

nislao, altro numero sei minori rappresentanti la principali virtù del detto santo simbolizati ed 

un quadro ovalo situato nella volta della tribuna della medesima chiesa rappresentante il Padre 

Eterno” (, sygn. -, s. ; por. także ibidem, s. ).

 Ukończenie prac odnotowano w „Diario Romano”  maja  r.: „Terminatosi il nobile riatta-

mento nella Reale Chiesa di S. Stanislao Vescovo e Martire della Nazione Polacca, detta chiesa 

si riaprí domenica  aprile e in tale occasione osservossi rifatto di nuovo di fini marmi tutto 

il pavimento, ripulite tutte le pitture, perfino nella volta, accresciute molte dorature e fatti di 

nuovo due vaghi coretti laterali all’altare maggiore per comodo della nobiltà” („Diario Romano”, 

t. , , s. ). Natomiast  maja  r. pisano: „Già si scrisse nell’ultimo Diario il riatta-

mento fattosi nella Chiesa di S. Stanislao della Naz. Polacca […] con la direzione del celebre 

architetto sig. cav. Ignazio Brocchi, Architetto attuale di S. M. il Re di Polonia, consistente nella 

pittura in tutta la volta dell’eccellente pennello del sig. Hermenegildo Costantini, nei vaghi 

stucchi e dorature onde si è resa una delle tante belle chiese di questa metropoli. È iaciuta 

a tutti – iscrizione che termina con l’affermazione che il restauro e stato fatto a cura di Andrea 

Wollowcz, canonico” („Diario Romano”, t. , , s. ). 

 Chracas , n. , s. . 





dedykowanych nie tyle samemu królowi, co jego rzymskim reprezentantom 

uczestniczącym w mszach świętych (il. 78), oraz umieszczenia odpowiedniego 

herbu królewskiego w kluczu arkady tęczowej, czyli w miejscu honorowym, wi-

docznym dla wiernych (il. 79). Inicjatywie rektora kościół zawdzięczał tablice 
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upamiętniające fundatorów i dobroczyńców, Stanisława Hozjusza oraz Annę Ja-

giellonkę, a być może i wyeksponowanie herbów Hozjusza oraz Jakuba Zadzika – 

fundatora rzymskiego stypendium dla duchownych z ziem polskich (il. 80–81). Po 

ponad 200 latach świątynia polska doczekała się własnego prospektu organowego 

i stałego instrumentu. Eksponowanie monarszego protektoratu, podkreślanie kró-

lewskiego charakteru kościoła w nazewnictwie („regia chiesa”), będące paradok-

salnie odbiciem tendencji zaobserwowanej dla innych kościołów narodowych już 

w xvi wieku, po utracie niepodległości stało się zaczątkiem administracyjnych 

trudności i dyplomatycznych zatargów między Stolicą Apostolską a Rosją. Car 

był jednocześnie królem Królestwa Polskiego i z tego tytułu rościł sobie prawo 

do protektoratu nad kościołem polskim. 

Poświęcenie odnowionej świątyni nie zakończyło wszystkich robót budowla-

nych. Obok remontu kościoła Brocchi nadzorował również prowadzone w tym 

samym czasie drobne prace w hospicjum. Akceptował rachunki stolarzy zatrud-

nianych do robót takich jak wykonanie drzwi, okiennic, schodów czy mebli, 

np. Marca Santellego (1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1788, 1790, 

1791)463, murarzy Giovanniego Paola Fontany (1788–1791), Giovanniego Battisty 

Bertazziego (w latach 1780–1782 układał posadzki, wykonywał kominki, sztuka-

terie w różnych pomieszczeniach, naprawiał dachy)464 i Filippa Ciolego465 oraz 

 , sygn. -a, k. r–r: wykaz prac i kosztorys stolarza Marca Santellego, ; 

k. r–r: wykaz prac i kosztorys stolarza Marca Santellego, ; k. r–r: wykaz 

prac i kosztorys stolarza Marca Santellego, ; k. r–r: wykaz prac i kosztorys stolarza 

Marca Santellego, ; k. r–r: wykaz prac i kosztorys stolarza Marca Santellego,   

; sygn. -, s. , , , , , .

 , sygn. -a, k. r–r: wykaz prac i kosztorys Giovanniego Battisty Bertazziego, 

  ; sygn. -, s. , , . Bertazzi został odnotowany jeszcze w latach –; 

, sygn. -, s. , .

 Filippo Cioli był wzmiankowany w latach –. Wykonywał niewielkie prace murarskie, 

uzupełniał ubytki gzymsów, naprawiał kamieniarkę w łazienkach hospicjum. , sygn. -a, 
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pobielaczy Giovanniego Battisty Franconiego i Bernarda Sturbinettiego (w la-

tach 1775–1788 tynkowali i bielili ściany w kolejnych pomieszczeniach rozległego 

kompleksu)466. W 1780 roku malarz Angelo Tomberli odnowił starą polichromię 

kolumn flankujących wahadłowe drzwi pod chórem muzycznym, a także cokołów 

ołtarza głównego467. Wynagrodzenie obejmowało również sporządzanie projektów. 

Wypłaty dla Tomberlego notowano aż do 1794 roku468. W latach osiemdziesiątych 

xviii wieku czynny był w kościele polskim kamieniarz Giacomo Rovati (1783)469. 

Od 1783 roku jako współpracownik („coadiutore”) Brocchiego występuje archi-

tekt Gioachino Marini470, który po śmierci swego zwierzchnika objął stanowisko 

architekta kościoła polskiego. 

2.11. Artyści polscy w kręgu kościoła narodowego

w świetle źródeł archiwalnych 

W dobie nowożytnej hospicjum w Rzymie nie było istotnym miejscem z per-

spektywy podróżujących do Wiecznego Miasta polskich artystów, a przynajmniej 

takie wnioski wynieść można z lektury materiałów przechowywanych w archi-

wum kościoła polskiego. Do budowy świątyni i innych prac architektonicznych 

w okresie jej powstania i w następnym stuleciu nie zaangażowano żadnego pol-

skiego architekta, gdyż takowego w Rzymie wówczas po prostu nie było. Projekt 

wzniesienia nowej lub przebudowy średniowiecznej świątyni wykonał zapewne 

Giacomo Del Duca i choć w źródłach jego nazwiska nie odnotowano, na jego 

autorstwo wskazuje analiza porównawcza z archiwalnie potwierdzonym dziełem 

tego architekta – rzymskim kościołem Santa Maria in Trivio. W orbicie kościoła 

polskiego pojawiło się jeszcze trzech architektów włoskich: Giovanni Battista Mola, 

który wykonał pomiar architektoniczny hospicjum, Filippo Tittoni, autor planów 

jednego z domów wchodzących w skład kompleksu oraz Francesco Felice Pozzoni, 

nadzorujący bliżej nieokreślone prace murarskie w jednym z budynków hospicjum 

i być może pełniący funkcję architekta „ospedale Sancti Salvatoris”. 

Prawdopodobne jest, że nowy gmach hospicjum zaprojektował wywodzący się 

z Polski Benedykt Renard. Opracowaną przez niego koncepcję realizowali Luigi 

Barattone i Francesco Ferrari w drugiej i trzeciej dekadzie xviii wieku, równolegle 

z przebudową prezbiterium kościoła i zmianą wyposażenia świątyni. W kolejnych 

latach polscy administratorzy angażowali rzymskich architektów Giovanniego 

Battistę Nollego, Micheleangela Specchiego, Giovanniego Buzziego, Ignazia Broc-

chiego i Gioachina Mariniego, żeby wymienić nazwiska tych najważniejszych, nie 

wspominając o mniej znaczących budowniczych, muratorach, sztukatorach oraz 

innych rzemieślnikach z włoskich warsztatów. Pobyt w hospicjum polskim archi-

tekta Stanisława Zawadzkiego był związany jedynie z jego dramatyczną sytuacją 

k. r–r: wykaz prac kamieniarza Filippa Ciolego, Ignazio Brocchi,  ; k. r–v: 

wykaz i kosztorys prac Filippa Ciolego,  ; -, s. , , , , , .

 , sygn. -a, k. r–r: wykaz prac Giovanniego Battisty Franconiego i Bernarda 

Sturbinettiego, ; k. r–r: wykaz prac i kosztorys prac Giovanniego Battisty Franconiego 

i Bernarda Sturbinettiego,   ; k. r–v: wykaz prac i kosztorys Giovanniego Battisty 

Franconiego i Bernarda Sturbinettiego,   ; sygn. -, s. , , .

 , sygn. -a, k. r–r: rachunek Angela Tomberlego,   .

 , sygn. -, s. , , , , .

 Ibidem, s. , , .

 Ibidem, s. , , , .





finansową po długiej i obfitującej w przygody podróży z Polski (1769) i nie przy-

niósł instytucji żadnych korzyści artystycznych, mimo sukcesów odniesionych 

przez Polaka w Accademia di San Luca471. 

Nieco inaczej przedstawia się kwestia związków polskich artystów-malarzy 

z narodowym hospicjum. Być może pierwszym polskim malarzem obecnym 

w domu gościnnym nacji polskiej był Łukasz Porębski (Porembski). W lutym 

1621 roku ofiarował kościołowi namalowany przez siebie obraz przedstawiający 

św. Kazimierza klęczącego przed Matką Boską472. Jest mało prawdopodobne, aby 

krakowski artysta z własnej inicjatywy wysłał ów wizerunek do Rzymu, a bardziej, 

co zresztą wynika z kontekstu zapisu w protokołach rady prowizorów, że stworzył 

to dzieło na miejscu. Być może pochodząca z czerwca tego samego roku wzmianka 

o wypłacie 1 skuda malarzowi Łukaszowi („Luca pictori”) za namalowanie (ewen-

tualnie odnowienie – „riformavit”) herbu nowego papieża (Grzegorza xv) odnosi 

się właśnie do Porębskiego473. Gdyby wizyta tego malarza w jednym z najważniej-

szych ośrodków artystycznych Europy została potwierdzona źródłowo, rzuciłoby 

to zupełnie nowe światło na genezę twórczości Porębskiego, jego ewentualne in-

spiracje współczesnym malarstwem (pracami Caravaggia, Gramatiki, Carraccich), 

a tym samym dostarczyło nowych kontekstów dla analizy dzieł artysty powstałych 

w Krakowie. 

W źródłach wytworzonych w polskim hospicjum w drugiej i trzeciej dekadzie 

xvii wieku odnotowano dwóch zupełnie nieznanych dotychczas malarzy: Jakuba 

Rzepnickiego i Pawła Kolarowicza. W tym samym czasie co Porębski na terenie 

hospicjum mógł mieszkać Rzepnicki. Według przekazu archiwalnego Rzepnicki 

służył „marszałkowi królestwa” o nazwisku Myszkowski, zapewne Zygmuntowi 

Gonzadze, zmarłemu w Bassano w 1615 roku marszałkowi wielkiemu koronnemu, 

właścicielowi Pińczowa, miłośnikowi włoskiej sztuki – a następnie także Janowi 

Konopackiemu, o którym nic bliżej nie wiadomo. Malarz mieszkał w hospicjum, 

w pokoju z łóżkiem i przypisaną pościelą, miał również zapewniony wikt474. Wy-

prowadził się w 1621 roku, a jego mieszkanie zajął kleryk służący przy kościele475. 

O drugim z malarzy Pawle Kolarowiczu wiadomo ze źródeł jedynie tyle, że w marcu 

1634 roku otrzymał wynagrodzenie (6 skudów) za bliżej niescharakteryzowany nowy 

obraz oraz konserwację innych dzieł malarskich w kościele polskim476. 

Lepiej znani są malarze związani z hospicjum w następnym stuleciu: Szymon 

Czechowicz, Tadeusz Kuntze i Franciszek Smuglewicz. Oczywiście w tym czasie 

w Rzymie przebywało już wielu artystów z ziem polskich, ale hospicjum narodowe 

nie stanowiło dla nich odpowiedniego zaplecza, być może z uwagi na fakt, że nie 

byli pielgrzymami mogącymi uzyskać w tej instytucji wsparcie, a status społeczny 

(nie mieli szlacheckiego pochodzenia) uniemożliwiał im udział w zgromadze-

niach generalnych Polaków. Losy, przebieg karier i dzieła tych artystów są znane 

z innych źródeł477. 

 Sajkowski , s. ; Mączyński , s. –; Lanhaus , s. .

 , sygn. -, k. v.

 , sygn. -, k. r. 

 , sygn. -, k. v.

 , sygn. -, k. r.

 Ibidem, k. r.

 Mycielski , s. –; Waga , s. –; Karpowicz , s. –; Karpowicz , 

s. –; Kowalczyk , s. –.





Uwagę badaczy od lat przykuwa postać Szymona Czechowicza, jednego 

z najwybitniejszych malarzy polskich xviii wieku. Maciej Loret stwierdził, że 

artysta przebywał w Rzymie w latach 1710–1740. Określił go słowami: „skromny, 

łagodnego charakteru, nie narzucający się nikomu, anielsko zapatrzony w swoją 

sztukę i wyłącznie jej oddany”478, ale źródeł tych konstatacji nie podał. Dzisiaj 

wiemy, że Czechowicz wrócił do Polski około 1731 roku, ale wciąż nie wiadomo, 

kiedy do Rzymu przyjechał, być może wysłany przez swego mecenasa Franciszka 

Maksymiliana Ossolińskiego. Malarz dwukrotnie wziął udział w zgromadzeniach 

generalnych Polaków – 8 listopada 1714 roku i 23 maja 1717 roku479. Na pierw-

szym z tych spotkań Czechowicz głosował nad wyborem gwardiana bractwa 

św. Tryfona. W tym roku został nim Carlo Albani, brat kardynała protektora 

Polski Annibalego Albaniego. W następnym roku Czechowicz rozpoczął na-

ukę w Accademia di San Luca i namalował obraz Ukrzyżowanie do zakrystii 

kościoła polskiego480. Rok później w Akademii dostąpił zaszczytu otrzymania 

prestiżowej trzeciej nagrody w drugiej klasie konkursu klementyńskiego481. 

W 1717 roku ponownie wziął udział w zebraniu generalnym Polaków482. Kolej-

na wzmianka o malarzu pojawia się w źródłach w archiwum kościoła polskiego 

dopiero w 1724 roku – jest to potwierdzenie odebrania zaliczki na obraz do 

ołtarza bocznego z przedstawieniem św. Jadwigi klęczącej przed ukrzyżowa-

nym Chrystusem483. W kwietniu następnego roku malarz otrzymał drugą ratę 

wynagrodzenia484. Na podstawie innych źródeł wiadomo, że w latach 1725–1730 

Czechowicz był członkiem prestiżowej papieskiej Kongregacji Wirtuozów (Com-

pagna di San Giuseppe di Terrasanta) skupiającej najwybitniejszych malarzy 

działających w mieście; pełnił w niej różne funkcje485. W 1730 roku wykonał 

w Rzymie obraz do ołtarza głównego kolegiaty w Kielcach, na którym pozo-

stawił swoją sygnaturę486. Z perspektywy młodego malarza istotne okazały się 

zawarte w Wiecznym Mieście znajomości z młodymi reprezentantami warstwy 

magnackiej oraz przedstawicielami duchowieństwa, którzy po powrocie do 

Polski pełnili znaczące funkcje w strukturach kościelnych i podejmowali róż-

norodne inicjatywy artystyczne. Wśród tych ostatnich był Andrzej Stanisław 

Kostka Załuski, późniejszy biskup krakowski, uczestnik rzymskich zgromadzeń 

generalnych Polaków, które miały miejsce 15 i 29 maja 1718 roku487. W zebraniu 

odbywającym się 23 maja 1717 roku malarz uczestniczył wspólnie z kanonikiem 

sandomierskim Franciszkiem Omańskim. To właśnie ten duchowny zamówił 

u Czechowicza wzmiankowany wyżej obraz ze św. Jadwigą klęczącą przed ukrzy-

żowanym Chrystusem do ołtarza bocznego (1724/1725). W Rzymie malarz poznał 

zapewne także Jacka Łopackiego (jego obecność nad Tybrem jest poświadczona 

w źródłach z lat 1712–1716), późniejszego archiprezbitera kościoła Mariackiego 

w Krakowie i stałego zleceniodawcę Czechowicza. 
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Drugim malarzem odnotowanym w archiwum kościoła polskiego był Tade-

usz Kuntze. Pochodzący z Grünberg (obecnie Zielonej Góry) artysta, syn śląskie-

go muzyka, wychował się w Krakowie, na dworze biskupa płockiego i kanonika 

krakowskiego Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego. Ten wysłał go do Rzymu 

w 1747 roku, powierzając pieczę nad młodym malarzem rektorowi kościoła pol-

skiego Andrzejowi Młodziejowskimu488. Kuntze nie brał udziału w zgromadze-

niach generalnych Polaków. Jedynym dowodem jego obecności w hospicjum jest 

drobiazgowy spis wydatków, jakie Młodziejowski poczynił w związku z pobytem 

malarza pomiędzy 1748 a 1751 rokiem. W źródle tym pojawia się nazwisko jego 

rzymskiego nauczyciela Lodovica Mazzantiego, członka Akademii Francuskiej oraz 

informacja o powrocie Kuntzego z Città di Castello, gdzie – jak się przypuszcza – 

pomagał mistrzowi w wykonaniu postaci czterech ewangelistów w pendentywach 

kopuły tamtejszej katedry489. Na przełomie 1752 i 1753 roku namalował do kościoła 

polskiego obraz ze sceną Wskrzeszenia Piotrowina490. Inne prace malarza dla koś-

cioła polskiego nie są znane. W Rzymie stworzył szereg obrazów na zamówienie 

polskich dysponentów, w tym biskupa krakowskiego Załuskiego. Po dziewięcio-

letnim pobycie nad Tybrem Kuntze wrócił do Polski. Na zlecenie wspomnianego 

hierarchy opracował w 1758 roku projekt pięciu antepediów, które biskup ufundo-

wał do kościoła polskiego491. Malarz ponownie pojawił się w Rzymie w 1759 roku, 

w związku z udziałem w konkursie klementyńskim w Accademia di San Luca. Na 
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 , sygn. -, k. r–v: Specyfikacyja pieniędzy, które się ab anno  ad  do 

Rzymu in manus księdza Młodziejowskiego posyłały. W  r. odnotowano następujące wy-

datki: „Tra Natale malarzowi, magistrowi Tadeusza, ciciolatę [s] –  [bajoków]. Tadeuszowi 

strawne a  Septembris ad ultimo  Februarii  –  [skudów]. W Akademii Francuskiej 

mancia [wł. wynagrodzenie/napiwek – J.S.] –  [bajoków]. Za stolik do malowania, papier, 

tekę –  [skudy]  [bajoków]”; „Tadeuszowi  miesiące: Martius, Aprilis, Maius –  [skudów]. 

Za portrety królów i […] kardynała –  [skudy]. Tadeuszowi: Iunius, Iulius, Augustus –  [sku-

dów]. Tadeuszowi para sukien sukiennych –  [skudów]. Tadeuszowi: September, October, 

November, December –  [skudów]. W Akademii Francuskiej mancia, farby, papier, płótno 

ad  Decembris –  [skudów]  [bajoków]. Tabule anatomiczne –  [bajoków]. Za paczkę do 

modeli i od przyniesienia jego –  [skud]  [bajoków]”; w  r.: „Al signor Mazzanti, maestro 

del Taddeo, due mancie, cioè fragosto e franatale […] –  [skudów]. Tadeuszowi za suknie 

letnie, kapelusz i trzewiki –  [skudów]  [bajoków]. Za farby, papier i płótna dla Tadeusza 

od  maja –  [skudy]  [bajoków]. Za paczkę do obrazów i płótno woskowane –  [bajoków]. 

Za abrys kościoła nacyjonalnego –  [skudy]  [bajoków]. Za disseni na ornat i antepedium. 

Tadeusz: November, December –  [skudów]. Za płótno, farby, mancia w Akademii ab  Maii 

ad Decembrem –  [skudów]  [bajoków]”; w  r.: „Mancia malarzowi, majstrowi Tadeusza, 

per fragosto –  [skudów]. Za wałek do obrazów i papier do owinięcia ich, a posłane przez 

bonifratra –  [bajoków]. Za dwie mitry di rocca d’oro e d’argento według ausztugu –  [sku-

dów]  [bajoki]. Tadeuszowi za  miesiące ab  Februarii ad  Maii –  [skudów]. Temusz [s] 
za płaszcz –  [skudów]. Za płótno, farby, pędzle a Decembri ad Maium –  [skudy]  [bajoki]. 

Mazzanti, pittore, maestro di esso i na drogę, i powrót dalla Città di Castello [...] –  skudy. Za 

disens na cały aparat z dalmatykami i kapą, gremiałem i antependiami posłane przez księdza 

Bobrykiewicza –  [skudy]. Tadeuszowi pro Novembri et Decembri na wikt –  [skudów]. 

Temuż barwa z kapeluszem i trzewikami –  [skudów]”; w  r.: „Tadeuszowi ekspensa na 

farby, płótno, mancie w Akademii zapłaciłem według regestru –  [skudy] , [bajoka]. Ta-

deuszowi za ekspens na mancie w Akademii, farby. Za płótna –  [skudów]  [bajoków]. Za 

parę sukien letnich, trzewiki, kapelusze do dwóch barw, to jest zimowej i letniej –  [skudów] 

 [bajoków]. Za wikt za miesięcy  to jest a  Maii ad  November [s] –  [skudy]. Zapłaciłem 

za stancję Tadeusza za rok cały –  [skudów]”.
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początku lat sześćdziesiątych xviii wieku wyjechał do Hiszpanii, gdzie pozostał 

do około 1765 roku. Po powrocie do Wiecznego Miasta związał się tamtejszą ko-

lonią hiszpańską. W jego domu mieszkał krótko Francisco Goya. Kuntze osiągnął 

wysoką pozycję zawodową, wykonując liczne prace przeznaczone do kościołów 

i klasztorów w Rzymie i okolicznych miejscowościach. Pracował między innymi 

dla Henryka Stuarta, ale swoje obrazy wysyłał także do Polski492. O kontaktach, 

jakie być może utrzymywał w tym czasie z Polakami w Rzymie, nic nie wiadomo. 

Nie odnotowano go w archiwaliach kościoła polskiego. Jest jednak możliwe, że to 

Kuntze polecił prowizorom Ermenegilda Costantiniego, aby ten wykonał fresk na 

sklepieniu podczas ostatniej modernizacji kościoła. W roku, w którym rozpoczęto 

prace, polski malarz współpracował z Costantinim przy wykonaniu polichromii 

na sklepieniu kościoła Santa Caterina da Siena493. 

W hospicjum polskim zamieszkał również Krzysztof Bojarski, zakonnik z kon-

wentu bożogrobców w Przeworsku, wysłany do Rzymu na naukę malarstwa. O jego 

edukację w Wiecznym Mieście zabiegał należący do tego samego zgromadzenia 

Bonawentura Christ, który reprezentował wówczas zakon w sprawach rozstrzy-

ganych w Rocie Rzymskiej. W jednym z listów przedstawiał Bojarskiego jako „ex 

natura sua sposobnego do malarstwa”494. W dalszej korespondencji ujawnił cel 

kształcenia zakonnika: 

[…] suplikuję tu ad Urbem przysłać, upewniam, że in arte pictoria ponieważ 

ma talent a natura evadat perfectissimus cum honore et summo erudimento 

ordinis, co post aliquos annos powróciwszy będzie mógł odmalować kościół 

miechowski tak, jako żaden w Polszcze nie jest odmalowany, i za które odma-

lowanie 40 lub 50 tysięcy dać by potrzeba495. 

Po wielu przygodach, które Bojarski opisał w listach do przeora w Przewor-

sku, malarz dotarł w końcu do Włoch. W 1760 roku odnotowano jego obecność 

w Loreto496, a 7 listopada tego samego roku w Rzymie, gdzie zgłosił się do księdza 

Sierakowskiego i wynajął w hospicjum skromny pokój497. Dalsze jego losy nie są 

znane, a w źródłach w archiwum kościoła polskiego nie został odnotowany. 

W biografii Franciszka Smuglewicza (1745–1807) kontakt z zarządem kościoła 

polskiego był tylko epizodem. Malarz pochodził z rodziny o tradycjach artystycz-

nych. Był synem Łukasza Smuglewicza, malarza nadwornego Augusta ii i Reginy 

Olesińskiej, córki malarza Hiacynta Olesińskiego. Smuglewicz uczył się malarstwa 

u ojca, a następnie u znanego kuzyna, Szymona Czechowicza, w ich wspólnej pra-

cowni przy Rynku Starego Miasta w Warszawie, gdzie również mieszkała cała ro-

dzina498. W 1763 roku wyjechał do Rzymu na nauki, a protekcji udzielił mu biskup 

żmudzki Antoni Giedroyć. Smuglewicz zamieszkał na terenie parafii św. Piotra, 

przy ulicy Borgio Vecchio. Naukę w Akademii św. Łukasza rozpoczął w 1764 roku. 

Na młodego malarza uwagę zwrócił król Stanisław August Poniatowski, który 
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przyznał mu stypendium. W tym samym czasie polski artysta otrzymał prestiżo-

wą pierwszą nagrodę w pierwszej klasie. W zamian wysyłał królowi swoje dzieła, 

głównie kompozycje historyczne. Malarz studiował również w szkole rysunku 

zwanej potocznie Scuola del Nudo, którą od 1754 roku prowadziła na Kapitolu 

Accademia di San Luca. Młody Smuglewicz dość szybko wszedł do środowiska 

rzymskich antykwariuszy, zyskując sławę w wąskiej specjalizacji wykonywania 

kopii antycznych malowideł usytuowanych w miejscach słabo oświetlonych, co 

wymagało pracy przy świetle pochodni. Efektem tych zainteresowań były album 

reprodukcji etruskich malowideł odkrytych w grobowcach w Corneto (1765) oraz 

rysunki ze Złotego Domu Nerona (wówczas uchodzącego za termy Tytusa) wy-

konane wraz z architektem Vincenzem Brenną i wydane drukiem w 1776 roku499. 

Smuglewicz mieszkał wówczas w narożnym budynku przy – jak ustalił Mikołaj 

Baliszewski – via Vittoria i Bocca di Leone, na terenie parafii San Lorenzo in Lu-

cina, a więc w dzielnicy między piazza di Spagna a piazza del Popolo, tradycyjnie 

zasiedlonej przez artystów i rzemieślników500. Pomimo sukcesów i protekcji króla 

odrzucono złożoną przez malarza rektorowi kościoła polskiego Andrzejowi Cho-

łoniewskiemu propozycję namalowania fresku na sklepieniu kościoła polskiego. 

Smuglewicz nie oczekiwał nawet wynagrodzenia, a jedynie pokrycia kosztów 

materiałów501. Polskiego artysty nie dopuścili do prac w kościele dbający o swoje 

własne interesy Włosi, przede wszystkim architekt kościoła Ignazio Brocchi, jego 

szwagier Marcello Bacciarelli oraz minister pełnomocny Rzeczypospolitej przy 

Stolicy Apostolskiej Tommaso Antici. Wybór Costantiniego mógł być również 

konsekwencją polecenia przez Kuntzego, niegdyś związanego z protektorem i do-

brodziejem świątyni, biskupem Załuskim. 
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3.

Opieka Polaków
nad kościołem polskim w Rzymie
w okresie nowożytnym

3.1. Pierwsze fundacje 

Głównymi przejawami opieki Polaków nad ich rzymskim kościołem były donacje 

pieniężne i dary materialne składane na rzecz świątyni. Najczęściej fundowano 

paramenty liturgiczne oraz przedmioty codziennego użytku do hospicjum. Obiekty 

mające większą wartość artystyczną stanowiły stosunkowo niewielką, ale najbar-

dziej interesującą z perspektywy niniejszej pracy część darów. Na podstawie źró-

deł archiwalnych możliwe jest ujawnienie kilku takich fundacji, spośród których 

większość nie zachowała się do naszych czasów. 

Pierwsze dary pozostawili inicjatorzy założenia hospicjum – kardynał Sta-

nisław Hozjusz i jego sekretarz Stanisław Reszka. Hozjusz ofiarował kościołowi 

polskiemu srebrny i złocony kielich opatrzony herbem darczyńcy1, małą srebr-

ną skrzyneczkę2, srebrny, złocony pacyfikał, w którego pojemniku znajdowa-

ły się malowane na pergaminie wizerunki Ukrzyżowanego Chrystusa z jednej 

i św. Stanisława z herbem Hozjusza z drugiej strony3. Ten sam purpurat podarował 

świątyni także cztery ornaty ze swoim herbem. Biały wykonany był z jedwabnej, 

broszowanej złotą nicią tkaniny z galonami i podbity cienką tkaniną jedwabną 

o gęstym splocie. Ornatu czerwonego nie opisano szczegółowo4. Zielony, „kitaj-

czany”, sporządzono z cienkiej, jedwabnej tkaniny ze srebrno-żółtymi galonami5. 

Ufundowany przez Hozjusza zielony ornat ze stułą i manipularzem w komplecie 

wzmiankowany był pod koniec xvii wieku6, a używano tej szaty jeszcze w połowie 

xviii stulecia, kiedy to w źródłach zostało odnotowane, że była ozdobiona złoto-

-zielonymi galonami i podbita czerwonym, jedwabnym płótnem7. Wśród darów 
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Hozjusza znalazły się także dwa białe antepedia do ołtarza św. Stanisława, dwie 

portiery z czerwonej tkaniny8 oraz księga („liber rubeus deauratus”) z herbem 

kardynała na oprawie9.

Hojnym darczyńcą był Stanisław Reszka, pierwszy rektor kościoła. Jest prawdo-

podobne, że ufundował ołtarz św. Stanisława i przeznaczony do niego obraz ze sce-

ną Wskrzeszenia Piotrowina, z pewnością zaś kielich ze srebra, złocony, opatrzony 

herbem fundatora10, tackę z ampułkami11, dwa duże kandelabry, każdy ozdobiony 

wizerunkiem św. Stanisława i herbem12, srebrny krzyż do ołtarza głównego13, or-

nat „z materyi robiony w snopki żółte”14, także z wyobrażeniem herbu , tworzący 

komplet ze stułą i manipularzem, oraz drugi adamaszkowy ze stułą ozdobioną 

frędzlami błękitno-biało-czerwonymi15. Zasługą Reszki było również pozyskanie 

dla kościoła czterech obrazów ukazujących sceny z życia św. Stanisława oraz wi-

zerunku przedstawiającego tegoż świętego, który określono jako „imago antiqua”, 

opatrzonego herbem kardynała Fryderyka16. Być może część z przywołanych dzieł 

została uwzględniona w testamencie, w którym Reszka zapisał świątyni i hospicjum 

nacji polskiej „dziesięć dziewięcioletnich funduszów pieniężnych zakupionych 

w Rzymie […] zapisanych pod datą 11 stycznia 1599 w skarbcu w Rzymie” oraz 

„pelerynę, pozłacany kielich z pateną, cztery srebrne świeczniki, puryfikaterze, 

ornaty, szaty”17. Skromnie prezentują się pozostałe fundacje z wczesnego okresu 

funkcjonowania hospicjum. Uchodzący za mecenasa sztuki biskup włocławski 

Hieronim Rozdrażewski ofiarował kościołowi polskiemu w Rzymie tylko mszał 

w ozdobnej oprawie z czerwonego aksamitu, choć zapisał świątyni również niemały 

legat w wysokości tysiąca skudów (równie wielki jak Hozjuszowski)18. Kardynał 

Jerzy Radziwiłł podarował dwie czerwone portiery19, a Piotr Dunin-Wolski, biskup 

płocki i królewski poseł, materace do pokojów gościnnych przeznaczonych dla 

pielgrzymów20.

3.2. Opieka prowizorów 

Opiekę nad kościołem i jego wyposażeniem sprawowali Polacy przebywający 

w Rzymie, a w ich imieniu prowizorzy z rektorem na czele. Zakres przypisanych 

im obowiązków wynikał z papieskiej bulli oraz przepisów Kongregacji Świętej 
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Wizytacji, której przedstawiciele stale kontrolowali rzymskie świątynie, w tym 

kościoły narodowe. W czasie jednej z takich wizytacji, przeprowadzonej 6 lutego 

1628 roku, prowizorom polecono sporządzić szczegółowy inwentarz wyposażenia 

zakrystii i włączyć go do dokumentacji przechowywanej w archiwum. Zakazano 

również pod karą grzywny w wysokości 50 skudów wypożyczania sprzętów do 

innych kościołów, co było wówczas w Rzymie powszechną praktyką. Wcześniej 

takie inwentarze spisano w latach 1610, 1613, 1615 oraz około 1620 roku (wszystkie 

wspomniane wykazy przetrwały do dziś i są przechowywane w archiwum koś-

cioła); kolejny, niestety niezachowany, spisano dopiero dziesięć lat po wspomnia-

nej wizytacji, latem 1638 roku21. Następną wizytację urzędnicy kurii rzymskiej 

pod przewodnictwem Fausta Poliego (1581–1653), biskupa tytularnego Amasyi 

i prefekta Pałacu Apostolskiego, przeprowadzili w kościele polskim 1 czerwca 

1640 roku. Wizytatorzy polecili przenieść ruchome ołtarze („altaria portatilia”) 

bliżej ołtarza głównego oraz umieścić przy nich relikwie schowane dotychczas 

w zakrystii22. Nowy inwentarz sporządzono 7 października 1656 roku w obecności 

wikariusza Rzymu Francesca Valentiniego. Przejrzano wówczas sprzęty kościel-

ne, zważono srebrne przedmioty, oddzielono te w dobrym stanie, przeznaczone 

do dalszego użytkowania, od starych i zniszczonych, które zostały przeniesione 

do biblioteki23. 

W statutach kwestie związane z właściwym zarządzaniem majątkiem kościoła 

i hospicjum oraz dochowaniem należytej troski o ich wyposażenie zostały omówio-

ne dość ogólnie. Zgodnie ze statutami z 1646 roku prowizorzy mogli przeznaczać 

dochody hospicjum wyłącznie na wydatki związanie z wystrojem kościoła i wy-

posażeniem domu gościnnego, natomiast przychody z datków pielgrzymów miały 

być wykorzystywane do finansowania uroczystej oprawy świąt. W rzeczywistości 

częste były odstępstwa od tej zasady. Zdarzało się, że na doposażenie hospicjum 

i kościoła czy naprawę użytkowanych przedmiotów asygnowano dochody z fun-

duszy stypendialnych24. Decyzje w tych sprawach podejmowane były w formie 

uchwał, protokołowanych i wpisywanych do odpowiednich ksiąg, które zachowały 

się do dzisiaj. 

Zakupy sprzętów do kościoła były zazwyczaj dyktowane nagłymi potrzebami. 

W 1644 roku z datków członków nacji polskiej nabyto srebrną kropielnicę, sześć 

drewnianych, srebrzonych świeczników oraz naczynia na kwiaty25. W 1646 roku 

kupiono przenośne organy, płacąc za nie 110 skudów. Od Polaków przebywających 

w Rzymie pozyskano na ten cel 40 skudów26. Dwa lata później dokonano zakupu 

czerwonego ornatu. Transakcja odbyła się za zgodą ówczesnych prowizorów Stani-

sława Lipskiego, Stefana Wierzbowskiego i Franciszka Szembeka, co skrupulatnie 
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odnotowano w protokołach27. 7 września 1654 roku Mateusz Judycki i Hieronim 

Russocki otrzymali upoważnienie do zakupienia z legatu zmarłego w Rzymie Ada-

ma Boreckiego fioletowego ornatu28. Zapewne wówczas nabyto z tego samego 

zapisu antepedium z adamaszku wpisane do inwentarza z 1693 roku z adnotacją 

o zdobiącym je herbie opatrzonym inicjałami „ab” oraz datą „1654”29. Za 30 du-

katów ofiarowanych przez Ludwika Hozjusza kupiono sześć dużych kandelabrów 

oraz krzyż z mosiądzu; na wszystkich tych przedmiotach został umieszczony herb 

fundatora30. W czerwcu 1667 roku nakazano poborcy uzupełnić wyposażenie koś-

cioła o niezbędne, ale niewymienione z nazwy przedmioty31. W marcu 1675 roku 

nabyto srebrny puchar, łyżeczkę, widelce, dwa złote pierścienie oraz dwa srebrne 

i dwa złote kawałki metalu32. W listopadzie 1681 roku kupiono pięć par obru-

sów oraz dwie pary lnianych chust33, w lutym 1717 roku dwa ornaty białe i dwa 

czerwone34.

3.3. Fundacje prowizorów i rektora

W świadomości przebywających w Rzymie Polaków funkcjonowało przekonanie, 

że szczególną troską o stan materialny hospicjum i kościoła winni wykazać się 

prowizorzy i rektor. Fakt ten często podkreślano podczas zgromadzeń ogólnych 

i posiedzeń samych prowizorów. Tych ostatnich niejednokrotnie obligowano do 

prywatnych fundacji, zwłaszcza w okresach trudniejszych, gdy dochody hospicjum 

i kościoła spadały35. Zwyczajowo wybierano na prowizorów tych przedstawicieli 

nacji, którzy dzięki swojemu statusowi majątkowemu byli skłonni wspierać hospi-

cjum materialnie.

Najstarsze wiadomości o tego rodzaju fundacjach pochodzą z drugiej dekady 

xvii wieku. W 1610 roku odnotowano czerwoną księgę ze złoconymi okuciami, 

z herbem kanonika płockiego Stanisława Goczanowskiego oraz z wizerunkami 

Najświętszego Zbawiciela i św. Stanisława36. Kanonik skalbmierski Marcin Kłociń-

ski podarował mszał wenecki (odnotowany w 1613 r.)37. Ksiądz Zygmunt Branicki 

ufundował w 1618 roku srebrną lampę38, a kanonik warmiński Walentyn Ger-

man a Witten jedwabny baldachim do ołtarza głównego oraz nakrycie na kielich 

(1628)39. W czerwcu 1636 roku prowizorzy zobowiązali rektora Mikołaja Krasic-

kiego do odnowienia i naprawy starych tkanin, w tym pochodzących z fundacji 

Hozjusza, a w następnym roku zlecili oczyszczenie srebrnych świeczników, lampy 

i krucyfiksu40. Rektor Mikołaj Słowikowski przeznaczył swoje czteromiesięczne 
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dochody na bliżej nieokreślone w źródłach wyposażenie kościoła (1641)41. Prowi-

zor i królewski sekretarz Stefan Wierzbowski ufundował tkaninę do uzupełnienia 

zapewne zbyt małych antepediów do ołtarzy św. Kazimierza i Ukrzyżowania42 

oraz dużych rozmiarów kobierzec do ołtarza św.  Kazimierza (1648)43. W 1648 roku 

Stanisław Lipski i Stanisław Łukowski, którzy pełnili funkcję prowizorów, ofiaro-

wali dwa drogocenne antepedia ozdobione ornamentem z motywów kwiatowych 

oraz herbami darczyńców. Stylistycznie tkaniny miały nawiązywać do antepediów 

z fundacji biskupa Jakuba Zadzika. Antepedia z fundacji prowizorów zakupiono 

w Wenecji za astronomiczną sumę 90 skudów44. Rok później prowizorzy (niewy-

mienieni z nazwiska) postarali się o nową szafę do zakrystii, mającą służyć jako 

miejsce przechowywania najcenniejszych antepediów. Mebel ustawiono obok 

starej szafy, w której dotąd trzymano tkaniny45. Antepedia zakupiono w 1651 roku 

z pieniędzy podarowanych przez prowizorów duchownych: oficjała łukowskiego 

i kanonika sandomierskiego Andrzeja Bzickiego oraz Stanisława Rozdrażowskie-

go, a także prowizora świeckiego Aleksandra Sienińskiego46. Bzicki w 1654 roku, 

z okazji święta św. Kazimierza, podarował kościołowi polskiemu czarny ornat 

z wyszywanymi kwiatami „dzieło godne pamięci i wdzięczności”, jak odnotowa-

no w protokołach rady prowizorów47. Mateusz Judycki, archidiakon poznański 

ufundował mosiężną lampę do ołtarza Krzyża Świętego (1660)48, Jakub Kłosowski 

czarną tkaninę egzekwialną opatrzoną jego nazwiskiem (1678)49 i dwie dalmatyki 

(1686)50, Dominik Kłosowski adamaszkowy ornat (1684)51, a Stanisław Biegań-

ski ornat, kapę, dalmatykę i antepedium (1750). Spośród wszystkich prowizo-

rów i rektorów fundatorem największej liczby szat liturgicznych był niewątpliwie 

ksiądz Andrzej Młodziejowski. W 1745 roku nabył u sprzedawcy, określonego 

w rachunku jako A. Puraye, aż 12 palm materiału „mezza olanda”, 12 palm galo-

nów, a także zapłacił dwóm kobietom za wykonanie kilku ornatów z okazji święta 

św. Stanisława52. Kolejne paramenty podarował kościołowi w 1750 (ornat zielony 

i stułę z tkaniny tureckiej) i 1752 roku (ornat zielony z tureckiego brokatu ze stu-

łami i manipularzem)53. Zdarzały się także przypadki ofiarowywania pieniędzy 

na konserwację bądź reperację paramentów liturgicznych, jak w 1725 roku, gdy 
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Mikołaj Dembowski wyłożył odpowiednie sumy na odczyszczenie kościelnych 

sreber w związku z przypadającym wówczas jubileuszem.

Rzadkością było fundowanie przez prowizorów dzieł malarskich. Z przeka-

zów źródłowych znane są zasadniczo tylko trzy takie przypadki. Około 1648 roku 

Stanisław Łukowski ofiarował obraz z przedstawieniem św. Wojciecha, być może 

tożsamy z tym zachowanym do dzisiaj w hospicjum (il. 137)54. W 1687 roku rek-

tor Maciej Treter podarował kościołowi niezachowany do dziś wizerunek Matki 

Boskiej Borkowskiej ozdobiony złoconymi ornamentami55. Franciszek Omański 

z okazji Roku Jubileuszowego 1725 zamówił u Szymona Czechowicza wciąż ist-

niejący obraz, na którym została ukazana św. Jadwiga klęcząca przed Chrystusem 

Ukrzyżowanym (il. 153)56. 

W okresie nowożytnym do stałych praktyk należało odsprzedawanie starych 

paramentów i zakupywanie nowych lub przerabianie, a nawet przetapianie uży-

wanych, głównie naczyń liturgicznych, na nowe. W 1668 roku zakupiono lampę, 

sprzedając krucyfiks i figurkę Matki Boskiej57. W 1725 roku sprzedano trzy stare 

kielichy, pozyskując dzięki temu fundusze na nowe ampułki i trzy srebrne kielichy, 

wśród nich jeden złocony58. W każdym przypadku zgodę na sprzedaż nieuży-

wanych w kościele obrazów, rzeźb lub paramentów musiała wyrazić Kongregacja 

Świętej Wizytacji59.

Prowizorzy kościoła borykali się nierzadko z tak trywialnymi, lecz uciążliwymi 

problemami, jak kradzieże. Jedna z nich miała miejsce 6 marca 1635 roku. Zrabo-

wano wówczas z kościoła srebrny lichtarz. Jak ustalono, zdarzenie to miało miejsce 

po zakończeniu mszy świętej wieczornej, po wyjściu ze świątyni celebransa, byłego 

rektora Walentyna Germana, i krótkiej nieobecności kleryka odpowiedzialnego za 

zamknięcie świątyni. W miejsce skradzionego świecznika postanowiono wykonać 

nowy, przeznaczając na ten cel dwa srebrne kielichy i kilkanaście skudów ofiaro-

wanych przez grupę duchownych, do której należeli ówczesny rektor, archidiakon 

łucki Mikołaj Krasicki, prowizor i kanonik krakowski Mikołaj Oborski, Stanisław 

Przyłęcki (w maju 1635 wybrany nowym rektorem), kustosz kielecki i starosta do-

brzyński Jana Noskowski oraz Walentyn German. U byłego rektora nie stwierdzono 

winy, ale kleryka obciążono za zaniedbanie kwotą dziesięciu skudów, którą pobrano 

z jego pensji60. Rok później okazało się, że w kościele brakuje niektórych żółtych 

i czerwonych kobierców, ale ich los pozostał niewyjaśniony61.

Późną jesienią 1656 roku, po śmierci zakrystiana Bartolomea Peraziniego, za-

uważono brak srebrnej lampy, białej kapy ofiarowanej przez kardynała protektora 

i sześciu jedwabnych, żółtych i czerwonych kobierców62. Kilka miesięcy później 

(wraz z ustąpieniem zarazy pustoszącej Rzym na przełomie 1656 i 1657 r.) wszystkie 
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zagubione tkaniny odnaleziono w zakrystii, wyjątek stanowiła kapa, którą – jak się 

okazało – zakrystian, bez wiedzy rektora, pożyczył do bazyliki św. Jana na Latera-

nie63. W miejsce zaginionej lampy rektor Jerzy Brzeski ufundował nową, która oka-

zała się zbędna, gdy wyszło na jaw, że poprzednią wspomniany zakrystian zastawił 

w banku pobożnym64. Ostatecznie Brzeski w październiku 1657 roku pozostawił 

ufundowaną przez siebie lampę w kościele i przeznaczył do ołtarza Ukrzyżowania65. 

W maju 1666 roku stwierdzono brak srebrnej łódki; nową obiecał zakupić prowi-

zor Andrzej Zagórny66. W 1735 roku z kościoła został skradziony srebrny kielich. 

Zakup nowego, lecz tańszego naczynia z mosiężną stopą zlecono zakrystianowi 

Kazimierzowi Grzesińskiemu67.

3.4. Fundacje polskiego duchowieństwa niższego szczebla 

Obok prowizorów, którzy z racji pełnionego urzędu byli niejako zobligowani do do-

konywania fundacji, dzieła sztuki i rzemiosła artystycznego ofiarowywali kościołowi 

i hospicjum także przedstawiciele kleru niższego szczebla, głównie kanonicy katedral-

ni i kolegiaccy, zwłaszcza aspirujący do sprawowania godności prowizorów. W naj-

starszych inwentarzach odnotowano dar członków krakowskiej kapituły – srebrny 

krzyż z relikwią św. Stanisława, ozdobiony herbem kapituły68. Relikwiarz mógł zostać 

przywieziony do Rzymu przez Stanisława Reszkę, który w 1586 roku towarzyszył 

w podróży do Wiecznego Miasta Andrzejowi Batoremu, przyszłemu kardynałowi, 

a wówczas posłowi obediencyjnemu do papieża Grzegorza xiii69. Ci sami kanonicy 

przysłali do rzymskiego kościoła „puzderko skórą powleczone na krzyżyk srebrny” 

(odnotowane w 1620 r.)70 oraz srebrny krzyż relikwiarzowy („antiquae facturae”) 

podarowany w 1682 roku71, na którym znajdowała się inskrypcja: munus venera-

bilis capituli cracoviensis pietatis suae in divum stanislaum epi-

scopum cracoviensem patronum suum, pignus romam missum anno 

domini 168272. O dalszych losach wspomnianych darów kapituły wiadomo jedynie 

tyle, że w połowie xviii wieku jeden z krzyży relikwiarzowych nie był używany73, 

a inny zdecydowano się sprzedać w 1748 roku, aby pozyskać środki na prowadzone 

wówczas prace budowlane74.

Następne fundacje na rzecz kościoła były raczej skromne, ograniczały się 

do zakupienia mniej wartościowych paramentów liturgicznych. Jan Solikowski, 

kanonik, a później arcybiskup lwowski, podarował adamaszkowy ornat („mier-

nego wzoru”) ozdobiony jego herbem i wizerunkiem św. Stanisława oraz bursę75. 
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Kanonik krakowski Jan Fox76 ofiarował skromne, czerwone, adamaszkowe ante-

pedium do ołtarza głównego; na tkaninie wyobrażono Najświętszego Zbawiciela 

i towarzyszących mu świętych Stanisława i Wojciecha77. Fundacje innych du-

chownych były równie ubogie. Fabian Konopacki podarował adamaszkowy or-

nat z galonami srebrno-złotymi78, Żółtowski tuwalnię79, Maciej Łubieński mszał 

„druku rzymskiego” w czarnej oprawie, a ksiądz Kupka mszał wydrukowany 

w Lyonie80. Albert Pilchowicz, doktor obojga praw i protonotariusz apostolski, 

ofiarował krzyż z Matką Boską i św. Janem81, kanonik warmiński Jan Preuck 

srebrny kielich (1631)82, kanonik chełmski Marcin Dalewski 20 skudów na za-

kup ornatu i alby (1670)83, doktor teologii i obojga praw, prepozyt wielicki Jan 

Kostyński dzieło Teologia moralna powszechna w trzech tomach oraz materac do 

hospicjum (1685)84, Jakub Rogowski czarny ornat (1735)85, a kanonik włocławski 

Józef Łuczycki łóżko i materac (1735)86. Dokonywanie fundacji przez zakonni-

ków należało do rzadkości. Bazylianin Melitius Niszicki podarował kościołowi 

dwa nowe kobierce (1636)87, Aleksander Denhoff przekazał 50 skudów na zakup 

dalmatyk dla subdiakonów (1651)88, a prepozyt generalny miechowskich bożo-

grobców i kamerling honorowy mszy pontyfikalnej Klemensa x Piotr Mikołaj 

Koryciński w 1671 roku pozostawił świątyni nacji polskiej ornat opatrzony herbem 

darczyńcy (zapewne herbem Topór)89. 

Z fundacji przedstawicieli kleru niższego szczebla powstały również dwa obra-

zy, oba niezachowane. Pierwszy ukazywał Władysława iv w koronie i z berłem. 

Ufundowali go w 1645 roku archidiakon pomorski i kanonik gnieźnieński Mateusz 

Judycki oraz arcybiskup gnieźnieński Maciej Łubieński przy wsparciu duchowień-

stwa podległej mu diecezji. Podarowanie tego dzieła kościołowi polskiemu było 

wyrazem wdzięczności za zatwierdzenie uchwał synodu prowincjonalnego. Wi-

zerunek powstał zapewne w Rzymie. Zapłacono za niego 24 skudy, ale tożsamości 

autora w źródłach nie odnotowano90. Drugi obraz przedstawiał bł. Jana Kantego 

i został podarowany przez księdza Franciszka Komorowskiego w 1648 roku91.

3.5. Fundacje biskupie

Fundacje biskupów dla kościoła nacji polskiej w Rzymie były czymś zupełnie wyjąt-

kowym w dziejach świątyni. Obok wspomnianych wyżej darów Rozdrażewskiego 

 Fox był scholastykiem skalbmierskim, doktorem obojga praw, archidiakonem krakowskim, 

protonotariuszem apostolskim, sekretarzem królewskim oraz wysłannikiem biskupa Piotra 

Tylickiego do papieży Pawła  i Urbana ; Łętowski , s. –.
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i Radziwiłła, które wydają się dość skromne, w źródłach archiwalnych znalazły 

się lakoniczne wzmianki o bliżej nieokreślonych srebrnych sprzętach ufundo-

wanych w 1620 roku przez biskupa Eustachego Wołłowicza, posła („delegatus”) 

Zygmunta iii Wazy do papieża Pawła v92. Biskup, który wyjeżdżał wówczas do 

Padwy, obiecał ufundować podczas pobytu w tym mieście antepedium do ołtarza 

głównego kościoła polskiego opatrzone herbem darczyńcy93. Obietnicy dopeł-

nił w czerwcu następnego roku, przekazując na ten cel 60 skudów; antepedium 

wykonano w Rzymie94. Niewiele, oprócz tego że powstały, można powiedzieć 

o komplecie szat liturgicznych w kolorze czerwonym z fundacji biskupa Marci-

na Szyszkowskiego oraz o czterech kapach i dwóch antepediach zamówionych 

w Wenecji i podarowanych przez biskupa Jakuba Zadzika95. Biskup łucki Bernard 

Maciejowski ufundował witraż w oknie prezbiterium nad ołtarzem głównym, 

balustradę („cancellea”) z drewna przed ołtarzem głównym, wielką szafę („ar-

marium magnum”) w zakrystii oraz kilka bliżej niesprecyzowanych srebrnych 

paramentów; ofiarował również 15 skudów96. W 1687 roku biskup przemyski 

Jan Stanisław Zbąski, wysłuchawszy relacji prowizorów o dramatycznym stanie 

finansowym i materialnym hospicjum, podarował kościołowi portrety Jana iii 

Sobieskiego i Marii Kazimiery d’Arquien, które miały być ustawiane w świątyni 

podczas mszy świętych ku czci św. Stanisława i św. Kazimierza97. Być może są 

to obrazy, które zachowały się do dzisiaj w hospicjum, ale trudno jednoznacz-

nie potwierdzić tę hipotezę (il. 195–196). Biskup kijowski Jan Paweł Gomoliński 

podarował cztery włoskie suknie („vestes Italice”) w 1700 roku98. Zestaw or-

natów (1759) i komplet porcelany saskiej, zapewne miśnieńskiej (1766), wysłał 

polskiemu kościołowi biskup krakowski i protektor świątyni Kajetan Sołtyk, przy 

czym porcelanę polecił sprzedać, a uzyskane w ten sposób środki przeznaczyć na 

pokrycie długów hospicjum99. Na tle skromnych fundacji członków polskiego 

episkopatu bezdyskusyjnie wyróżniają się inicjatywy dwóch krakowskich bi-

skupów – Jakuba Zadzika i Stanisława Andrzeja Kostki Załuskiego. 

W 1643 roku biskup krakowski Jakub Zadzik ustanowił stypendium dla studen-

tów seminariów duchownych lub księży szlacheckiego pochodzenia pragnących 

w Rzymie podjąć studia wyższe. Według Wiesława Müllera fundacji tej dotyczyły 

dwie pozycje uwzględnione w osiemnastowiecznym inwentarzu dawniejszych do-

kumentów, obie uważane przez tego autora za zaginione, mianowicie: Liber fun-

dationis Zadzikovianae, in qua acta, privilegia, iura, institutio et progressus eius-

dem describuntur ab ipsis kalendis mensis Mai anni Domini millesimi sexcentesimi 

quadragesimi tertii […] oraz Regestrum perceptorum et expensarum fundationis 

Zadzikoviana […] ab 1643100. O ile pierwszej rzeczywiście dotąd nie odnaleziono, 

o tyle druga zachowała się do naszych czasów w archiwum kościoła101.
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Alumnów, którzy mieli otrzymać wsparcie z funduszu biskupa Zadzika, wy-

bierała krakowska kapituła katedralna, decydując również o długości pobytu każ-

dego z nich w Wiecznym Mieście. Stypendystów wpisywano do wspomnianego 

wyżej rejestru, przez cały pobyt odnotowując również wysokość otrzymywanego 

przez nich wsparcia. Nazwiska stypendystów były również zapisywane w proto-

kołach rady prowizorów w chwili przyjazdu studentów do miasta i oficjalnego 

przyjęcia przez nich stypendium. Pomiędzy 1643 a 1769 rokiem ze stypendium 

ustanowionego przez krakowskiego purpurata skorzystały 34 osoby, spośród któ-

rych warto wymienić Jana Chryzostoma Bodzętę, Dominika Kromera, Alberta 

Zabielskiego, Krzysztofa Szembeka czy Filipa Kacpra Szczepkowskiego102. Dla 

wielu alumnów stypendium Zadzikowskie otworzyło drogę do dalszej kariery, 

wśród nich wspomnianemu Szczepkowskiemu, stypendyście w latach 1704–1707, 

który sprawował również funkcję rektora kościoła św. Stanisława. Po powrocie do 

Polski duchowny ten natychmiast otrzymał kilka prebend, wszedł do elitarnego 

grona najbliższych współpracowników biskupa Szaniawskiego i pełnił szereg 

istotnych funkcji w administracji kurialnej – był między innymi wizytatorem 

diecezjalnym, prefektem seminarium zamkowego oraz zastępcą administratora 

diecezji. Wcześniej błyskotliwą karierę uwieńczoną objęciem godności arcybi-

skupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski zrobił Krzysztof Antoni Szembek, prze-

bywający w Rzymie w 1689 roku103. 

 Jan Chryzostom Bodzęta, doktor obojga praw, był notowany w Rzymie w latach – 

(brał udział w zgromadzeniach generalnych Polaków  maja ,  grudnia  oraz  maja 

). Dominik Kromer, doktor obojga praw, przebywał w Rzymie w latach – (brał 

udział w zgromadzeniu generalnym Polaków  maja , od czerwca  pełnił funkcję rek-

tora). Albert Zabielski przebywał w Rzymie w latach – (brał udział w zgromadzeniach 

generalnych Polaków  maja i  lipca ,  maja i  maja ,  maja ,  maja , 

 maja i  października ,  maja  oraz  maja , wybrany rachmistrzem  maja 

 i  maja , a rektorem  maja , był również rektorem kościoła w szpitalu Świętego 

Ducha, zmarł  lipca  i został pochowany w kościele św. Stanisława we wspólnym gro-

bowcu pod zakrystią). Krzysztof Szembek, kanonik włocławski, przebywał w Rzymie w latach 

– (brał udział w zgromadzeniach generalnych Polaków  maja  i  maja , 

wybrany rektorem w listopadzie , prowizorem  maja ,  maja  i  stycznia , 

a rachmistrzem  grudnia ). Filip Kacper Szczepkowski przebywał w Rzymie w latach 

– (brał udział w zgromadzeniach generalnych Polaków m.in.  maja  i  maja 

, wybrany gwardianem bractwa św. Tryfona  maja , wygłosił nieszpory w czasie mszy 

świętej  marca , a  kwietnia  został wybrany prowizorem, w  r. wzmiankowany 

jako rektor). , sygn. -, k. r, v, r, v, r, r, r, s. , , k. v, r, r, 
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 Stypendystami fundacji Zadzika byli: Feliks Romiszewski, notowany w Rzymie w latach –

– (uczestniczył w zgromadzeniach generalnych Polaków  maja i  grudnia  oraz 

 lutego , od lutego  pełnił funkcję rektora); Jan Konecki, kanonik płocki (przyjęty 

na stypendystę  grudnia ); Jerzy Karnicki (przyjęty na stypendystę w kwietniu ); 

Mikołaj Oborski, kanonik tarnowski, notowany w Rzymie w latach – (stypendium 

przyjął  listopada , brał udział w zgromadzeniach generalnych Polaków  maja i  li-

stopada ,  maja  oraz  i  maja , wybrany rachmistrzem  maja , a prowi-

zorem  maja ); Jan Łuczkiewic, kustosz sandomierski i skalbmierski, notowany w Rzy-

mie w latach – (stypendium objął w październiku , brał udział w zgromadzeniu 

generalnym Polaków  listopada , a  maja  został wybrany rachmistrzem kościoła); 

Kazimierz Ruszkowski, kanonik krakowski (stypendysta w  r.); Sebastian Komecki, no-

towany w Rzymie w latach – (stypendysta od  r., brał udział w zgromadzeniach 

generalnych Polaków  maja i  grudnia  oraz  maja ; wybrany rachmistrzem  maja 

 i  stycznia , w kwietniu  wybrany rektorem); Stefan Tarnowski, kanonik kra-

kowski, notowany w Rzymie w latach – (stypendium objął w październiku , brał 





Każdy spośród biskupich stypendystów otrzymywał dziesięć skudów na mie-

siąc, ale wsparcie wypłacano co dwa miesiące. Z czasem fundusz na utrzymanie 

alumnów musiał się skurczyć, skoro w drugiej połowie xvii wieku (od ok. 1663 r.) 

stypendium obniżono do 8 skudów, by już w drugiej dekadzie xviii wieku zejść do 

wysokości 6 i pół skuda. Obowiązki alumna-stypendysty regulował jeden z punk-

tów przyjętego w 1757 roku statutu, według którego: „Zgodnie z zasadą fundacji na 

zgromadzeniu tajnym okaże list polecający kapituły krakowskiej, gdy zarządcy list 

zobaczą i rozpoznają, niech ogłoszą go za uprawnionego do otrzymywania owoców 

Fundacji, według czasu wyznaczonego w okazanym liście i będzie korzystał z tego 

przywileju”104. Powinni również odprawiać msze, przykładać się do studiów filo-

zoficznych, teologicznych lub prawniczych, „rzetelnością obyczajów wydać o sobie 

chlubne świadectwo”105.

Stypendium Zadzika nie było pierwszym tego typu przedsięwzięciem. Dwa lata 

wcześniej podobny fundusz dla katolickiej młodzieży z Warmii utworzył kanonik 

udział w zgromadzeniach generalnych Polaków  listopada  i  stycznia ); Walenty 

Chlebowski, prepozyt kazimierski, notowany w Rzymie w latach – (stypendium objął 

 kwietnia , brał udział w zgromadzeniach generalnych Polaków  maja ,  i  maja 

oraz  grudnia , a także  maja i  lipca , wybrany prowizorem  maja  i w tej 

funkcji wzmiankowany dwukrotnie:  lipca i  listopada ); Bonawentura Turski, doktor 

obojga praw, prebendarz Świętego Krzyża w Piotrkowie, prepozyt piotrkowski (brał udział 

w zgromadzeniach generalnych Polaków  czerwca ,  maja,  lipca i  sierpnia , 

wybrany rachmistrzem  maja , a  maja  rektorem); Stanisław Kurzeniecki, kantor 

poznański, notowany w Rzymie w latach – (brał udział w zgromadzeniach generalnych 

Polaków  czerwca,  lipca i  września ,  lutego,  maja i  czerwca ,  kwiet-

nia oraz  i  maja , wybrany gwardianem bractwa św. Tryfona przy kościele św. Łucji 

 maja ); Ksawery Borowski, kanonik krakowski ( października  delegowany przez 

kapitułę na stypendium, w Rzymie odnotowany po raz pierwszy dopiero w listopadzie , 

gdy wybrano go prowizorem,  maja  brał udział w zgromadzeniu generalnym Polaków); 

Jerzy Bronikowski, scholastyk poznański i kanonik krakowski, późniejszy ekonom biskupa An-

drzeja Stanisława Kostki Załuskiego, notowany w Rzymie w latach – (stypendium objął 

 maja , brał udział w zgromadzeniach generalnych Polaków  kwietnia ,  kwiet-

nia  oraz  maja , wybrany prowizorem  września  i  kwietnia ); Andrzej 

Młodziejowski, notowany w Rzymie w latach – (nominację na stypendium otrzymał 

od kapituły  maja , objął je  lutego , brał udział w zgromadzeniach generalnych 

Polaków  kwietnia i  maja ,  marca ,  lutego ,  maja  oraz  maja 

, wybrany rektorem  lutego  i  maja ); Józef Tarnowski (stypendium objął  

marca , brał udział w kongregacji generalnej Polaków  maja ); Antoni Sierakowski, 

kanonik przemyski, późniejszy biskup inflancki, w Rzymie notowany w latach –,  

kwietnia  promowany na doktora prawa kanonicznego (stypendium kapituła przyznała mu 

 marca , a objął je w Rzymie  lutego , brał udział w zgromadzeniach generalnych 

Polaków  maja ,  maja ,  maja ,  czerwca ,  września , mianowany 

przez Kajetana Sołtyka rektorem kościoła  września , wyjechał do Polski  października 

); Michał Łodziński (stypendium objął  stycznia ); Tymoteusz Gorzeński, kanonik 

krakowski, notowany w Rzymie w latach – (stypendium objął  stycznia , brał 

udział w zgromadzeniach generalnych Polaków  maja  i  maja , rektor w latach 

–, powrócił do Polski we wrześniu ); Michał Lipski, notowany w Rzymie w latach 

– (stypendium objął  grudnia , brał udział w zgromadzeniach generalnych 

Polaków  maja ,  maja  i  maja ; wybrany prowizorem  maja ); , 
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fromborski Jan Preuck, wspomniany wyżej fundator ofiarowanego kościołowi 

polskiemu kielicha (1631)106. Stypendium ulokowano przy rzymskim klasztorze 

Norbertanów. Dobroczyńca szczegółowo opisał obowiązki studentów, którzy winni 

byli sami o siebie zadbać, w czystości utrzymywać ubrania i obuwie. Klasztor za-

pewniał im mieszkanie, wyżywienie, opiekę lekarską i opłacenie usług balwierzy. 

Stypendyści mieli uczyć się pod opieką zatrudnionych specjalnie profesorów, a w 

razie braku odpowiedniej kadry pobierać nauki w Collegium Germanicum107. 

Istotny wydaje się fakt, że o to stypendium mogli się ubiegać również świeccy, dzięki 

czemu stypendystą został architekt Jakub Hempel108. Stypendium przyznawała 

kapituła fromborska. Jego wysokość wahała się od 300 do 400 skudów na cały 

okres pobytu trwający od dwóch do trzech lat. Stypendia otrzymywali członkowie 

rodziny fundatora w kolejnych pokoleniach (20%), mieszkańcy Prus (70%), ale 

także ziem polskich poza Warmią, jak Jan Nepomucen Kossakowski za protek-

cją papieża, a nawet Belgowie za przyczyną swych rodaków kierujących zakonem 

norbertanów109. Spośród 94 stypendystów aż 31 uczestniczyło w zgromadzeniach 

generalnych Polaków. Niektórym powierzano urzędy prowizora lub gwardiana 

bractwa św. Tryfona, lecz żaden z nich nie objął najbardziej prestiżowej funkcji rek-

tora. Sześciu spośród stypendystów Preucka zostało biskupami110, a dwóch doszło 

do niezwykle cenionej w Prusach godności opatów oliwskich111. Manifestowanie 

przez nich swojej polskości w centrum chrześcijańskiego świata z pewnością było 

intencjonalne, a udział w życiu kolonii polskiej w Rzymie mógł być, jak się wyda-

je, jednym z czynników, które ułatwiły wspomnianym hierarchom dalszą karierę 

w strukturach polskiego Kościoła. 

Odrębne stypendium ustanowił legatem w wysokości 6477 skudów krakow-

ski kanonik Józef Grodzicki. Sam uzyskał od kapituły fromborskiej stypendium 

Preucka i studiował w Rzymie w latach 1720–1726112. Pieniądze ze stworzonego 

przez niego funduszu były przeznaczone dla jednego studenta rocznie. Stypendysta 

miał podjąć w Wiecznym Mieście studia z zakresu prawa kanonicznego i cywilne-

go113. Nazwisk studentów, którzy otrzymali takie wsparcie, niestety nie zapisywano 

w aktach kościoła polskiego, ale wypłaty na ich rzecz odnotowywano co najmniej 

do początku xix wieku114.

Osobą najbardziej zasłużoną na polu fundacji artystycznych na rzecz koś-

cioła polskiego okazał się krakowski biskup Andrzej Stanisław Kostka Załuski. 

Jego pierwsze kontakty z kościołem narodowym miały miejsce w okresie pobytu 

w Rzymie podczas studiów w Sapienzy, gdzie 28 maja 1717 roku uzyskał stopień 

doktora obojga praw115. Jako prepozyt katedry płockiej, uczestniczył wraz z bra-

tem Józefem Andrzejem w zgromadzeniach generalnych Polaków 15 i 29 maja 
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1718 roku, ale nie pełnił wówczas żadnych funkcji statutowych116. Załuski mógł 

w tym czasie poznać Szymona Czechowicza, który brał udział w tych samych 

zebraniach117. Młody duchowny po powrocie do Polski szybko wspinał się po 

szczeblach kariery, obejmując kolejno biskupstwa płockie (1723), łuckie (1736), 

chełmińskie (1739) i wreszcie, 2 kwietnia 1746 roku, krakowskie118. W roku ob-

jęcia rządów pasterskich w diecezji krakowskiej wysłał do Rzymu pierwsze dary 

w postaci trzech ornatów: białego, czerwonego i zielonego119. Następne ufun-

dował dwa lata później. Pod datą 1 maja 1748 roku wpisano do inwentarza jego 

kolejne fundacje: „tre pianete fatte d’arazzi con le stole e i manipoli sono nel co-

lore bianco e verde, a questa nel colore rossa mancano la stola e il manipolo”120. 

W 1753 roku podarował następne dwa ornaty: zielony i czerwony121, a w 1754 roku 

niepełny garnitur liturgiczny, składający się z ornatu z mory, a także dalmatyki, 

stuły, manipularza i tuniceli; cały komplet – jak można wnosić z lakonicznego 

opisu sporządzonego w języku włoskim – był ozdobiony jedwabnymi kwiatami 

oraz tkany złotą i srebrną nicią122. Najbogatszy zespół szat liturgicznych z fun-

dacji Załuskiego powstał w 1756 roku. Zawiózł je do Rzymu kanonik Józef Go-

rzeński123. Ich spis sporządzono 27 marca 1756 roku na zamku w Bodzentynie, 

a już w maju tego samego roku wpisali je do inwentarza prowizorzy kościoła 

polskiego124. Załuski przekazał wówczas pięć ornatów, do których w większości 

dołączone były palki, wela, bursy i manipularze. Dwa pierwsze wykonano ze 

złotej lamy, ozdabiając je haftowanymi złotymi i srebrnymi kwiatami, trzeci był 

biały, dekorowany srebrnymi i jedwabnymi kwiatami, dwa ostatnie zaś czarne – 

jeden miał pretekstę ze srebrną koronką, a drugi, szczególnie często używany 

w kościele, został sporządzony z jedwabnej tkaniny z galonami. Częścią tego 

ekskluzywnego daru były trzy muślinowe tuwalnie i cztery palki, jedna wykona-

na z jedwabiu, druga z brokatu, trzecia (razem z bursą) miała srebrną koronkę 

i jedwabne kwiaty, a czwarta ozdobiona była srebrną siatką (koronką) i kwiatami 

w kolorze czerwonym i zielonym. Ponadto do Rzymu przysłano 19 białych, zielo-

nych i czerwonych cingulów125. Na początku 1758 roku Załuski podpisał kontrakt 

ze swoim nadwornym tapicjerem François Glaize’em na biały ornat z przedsta-

wieniem różnych świętych, którego projekt wykonał Kuntze oraz dwie portiery 

„według miary i rysunku” tego samego malarza. Zamówione tkaniny miały trafić 

do Rzymu, a w testamencie sporządzonym tuż przed śmiercią – biskup zmarł 

16 grudnia 1758 roku – przekazał kościołowi polskiemu dodatkowo paramenty 

z kaplicy pałacu biskupiego w Krakowie: „ornat biały z koronkami, dalmatykami, 

 , sygn. -, s. –.

 Ibidem, s. .

 Prokop , s. –; Nitecki , k. . 

 , sygn. -, Inventario –, k. r.

 Wzmianka o ornatach z fundacji Załuskiego zawierająca informację o pozyskaniu ich w  r. 

została dopisana na końcu inwentarza z  r.; , sygn. -, Inventario , k. r.

 , sygn. -, Inventario , k. v; Inventario –, k. r.

 , sygn. -, Inventario , k. r; Inventario –, k. v.

 Józef Gorzeński należał do najbardziej zaufanych współpracowników Załuskiego. Pełnił funkcję 

kanclerza księstwa siewierskiego i biskupstwa krakowskiego. W Rzymie przebywał w latach 

–, biorąc udział w zgromadzeniach generalnych Polaków ( maja  i  maja ) 

i pełniąc funkcję prowizora. , sygn. -, s. , .

 , sygn. -, Regestr rzeczy , k. r; Inventario –, k. r–v. Szaty zostały szcze-

gółowo opisane w inwentarzu z  r. (, sygn. -, Inventario , k. v–r).

 , sygn. -, Inventario –, k. r–v.





kapą do garnituru […] także cztery bogate perskie kilimy”126. We wspomnianym 

dokumencie zapisał świątyni także sześć rokiet, które jej prowizorzy sprzedali 

w sierpniu 1760 roku127. 

W zgodzie z przekazami archiwalnymi Załuski ufundował do kościoła św. Sta-

nisława co najmniej 12 ornatów, kapę i kilkadziesiąt drobniejszych elementów 

garnituru liturgicznego. Niestety niewiele spośród jego darów przetrwało do 

dzisiaj. Zachował się czerwony komplet składający się z ornatu (il. 82–83), dwóch 

dalmatyk (il. 84–85) i stuły128. Wykonany z ciemnowiśniowego aksamitu strzy-

żonego, haftowany nicią o oplocie metalowym, na podkładzie z motywem wici 

roślinnej, tworzącej okręgi, w które wkomponowano stylizowane pięciopłatkowe 

kwiaty, został opatrzony herbem Junosza, którym pieczętował się Załuski, oraz 

syglami: az ec ds (il. 86)129. Zapewne ten właśnie komplet wspomniano w po-

chodzącym najpewniej z lat siedemdziesiątych xviii stulecia spisie używanych 

w zakrystii szat liturgicznych, uwzględniającym: „ornat koloru czerwonego po-

dobnego deseniu, tkany jednak tylko z samego jedwabiu z herbem Załuskiego 

w tyle”130. W tym samym krótkim wykazie przywołano identyczny z powyż-

szym komplet, ale w kolorze zielonym („ornat koloru zielonego na wzór ornatu 

 Cyt. za Banacka , s. , .

 , sygn. -, k. r.

 , sygn. -, k. r; Machejek a, s. .

 [ndreas] [aluski] [piscopus] [racoviensis] [ux] [everiae].

 , sygn. -, Specyfikacyja aparatów.
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pod numero 2 z herbem w tyle”)131. Czerwony ornat i dalmatyki odnotowano 

również w dwudziestowiecznych inwentarzach kościoła132. Warto tu dodać, że 

identyczny wzór występuje na bokach dwóch dalmatyk z garnituru ofiarowane-

go – jak przypuszcza Jerzy Żmudziński – przez księdza Jana Duvalla kolegiacie 

w Wojniczu w 1785 roku133. 

O innych ornatach z fundacji Załuskiego możemy nieco więcej powiedzieć 

jedynie w oparciu o bardzo lakoniczne wzmianki w źródłach archiwalnych. Or-

nat przekazany w 1746 roku był ozdobiony wyobrażeniem „la Passione di nostro 

Signore”134. Takie same przedstawienia Ukrzyżowanego znajdowały się na or-

natach czerwonym i zielonym ufundowanych w 1753 roku135. Przywieziony do 

Rzymu przez Gorzeńskiego ornat określono jako „czarny primae classis z Panem 

Jezusem”136. W Specyfikacyi aparatów tkanych znajdujących się w zakrystyi kościoła 

narodowego w Rzymie wśród kilku ornatów przywołano:

Ornat koloru czerwonego, w słupie śrzodkowym, tylnym krzyż cum effigie 

Pana Jezusa, w przodkowym na przedzie Weronika takoż cum effigie, na 

pobocznich zaś słupach różne symbole męki Pana Jezusa, tkany cały z je-

dwabiem i złotem, to jest galony, słupy rozdzielające i gdziekolwiek przypada 

światło, nowy137.

Rzymskie szaty były zatem zbliżone do ornatów z wyobrażeniami Ukrzyżo-

wanego Chrystusa oraz chusty św. Weroniki z arma Christi, ufundowanych przez 

Załuskiego między innymi do katedr w Płocku i Krakowie. Szaty te powstały 

w pracowni wspomnianego wyżej francuskiego tapisjera François Glaize’a138. 

Drugim zespołem tkanin z fundacji Załuskiego były antepedia do pięciu 

ołtarzy wykonane przez Glaize’a w 1758 roku139. Ich projekt sporządził Tadeusz 

Kuntze na przełomie 1757 i 1758 roku140. Malarz dobrze znał ołtarze w koś-

ciele polskim, gdyż jako stypendysta biskupa Załuskiego w latach 1748–1752 

mieszkał w hospicjum w latach 1748–1752. Tkaniny te przetrwały do dzisiaj 

(il. 87–91), a ich problematykę artystyczną omówili obszernie Julian Pagaczew-

ski, Marianna Banacka i Agnieszka Bender141. Pagaczewski przypomniał, za 

Zygmuntem Polkowskim, że do 1870 roku znajdowały się jeszcze w kościele 

(„antepedia ołtarzów bogato złotem i srebrem przerabiane, zdobne herbami 

Polski i herbem Załuskiego, Junoszą”142), ale już w 1893 roku zakupił je, za 

pośrednictwem bliżej nieznanego hamburskiego antykwariusza, książę Wła-

dysław Czartoryski i przekazał do Muzeum w Krakowie, gdzie przechowywane 

 Ibidem.

 , sygn. -, s. ; sygn. -, k. r.

 Żmudziński , s. –, il. –. Za zwrócenie uwagi na ten fakt dziękuję panu Jerzemu 

Żmudzińskiemu. W rzymskich archiwaliach odnotowano Duvalla w  r., a  maja tego 

samego roku duchowny ten brał udział w zgromadzeniu generalnym Polaków; zob. , 

sygn. -, s. –.

 , sygn. -, Inventario , k. v; Inventario –, k. r.

 , sygn. -, Inventario , k. r; Inventario –, k. r; Inventario , k. r.

 , sygn. -, Regestr rzeczy.

 , sygn. -, Specyfikacyja aparatów.

  , s. , fig. ; Banacka , s. –; Skrabski a, s. .

 Banacka , s. .

 Bender , s. –.

 Pagaczewski , s. –; Banacka , s. –; Bender , s. –.

 Polkowski , s. .
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są po dziś dzień143. Wszystkie zostały zakomponowane według tego samego 

schematu – iluzjonistyczne, wysunięte do przodu, skrajne cokoły ujmują parę 

ekspresyjnie przedstawionych orłów podtrzymujących owalną ramę, w której 

umieszczona jest scena z życia św. Stanisława. Na antepedium przeznaczonym 

do ołtarza głównego wyobrażono Śmierć św. Stanisława. Na pierwszą parę oł-

tarzy bocznych przewidziano dwie tkaniny ze scenami poprzedzającymi mę-

czeństwo biskupa: Wskrzeszeniem Piotrowina i Świadczeniem przed królem, 

na drugą zaś antepedia wyobrażające Zwłoki świętego strzeżone przez orły oraz 

Pogrzeb św. Stanisława. Większe od pozostałych antepedium do ołtarza głów-

nego opatrzono datą „1758”. Na wszystkich tkaninach cokoły zostały ozdobione 

inicjałami fundatora oraz wyobrażeniem herbu Junosza – pod tarczę herbową 

 Antepedia przechowywane są w zbiorach  z pod sygnaturami:  - (Po-

grzeb św. Stanisława),  - (Wskrzeszenie Piotrowina),  - (Świadcze-

nie przed królem),  - (Śmierć św. Stanisława),  - (Zwłoki świętego 

strzeżone przez orły).
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podłożono skrzyżowane miecz i pastorał, a zwieńczono ją infułą, ujmując ca-

łość na tle książęcego paludamentu z kapeluszem ponad nim. Na antepedium 

ze sceną Wskrzeszenia Piotrowina znalazła się sygnatura: f.   glaize a cra-

coviae. Jak przypuszczał Jerzy Mycielski – jego tezę potwierdził najpierw 

Julian Pagaczewski, a ostatnio bezsprzecznie udowodniły Marianna Banacka 

i Agnieszka Bender – kartony wykonał współpracujący z biskupim tapisje-

rem malarz Tadeusz Kuntze144. Dzieła te biskup ufundował zapewne tuż przed 

śmiercią. W jego testamencie przywołano „antepedia tapicerskiej roboty, na 

które ma kontrakt tapicer Franciszek Glayzer in spatio dwóch lat a tempore 

contractus wystawić je powinien”145. 

Nie zachował się mszał z fundacji Załuskiego, podarowany w 1756 roku, 

opatrzony czerwoną wstążką i złoconym frędzlem oraz herbem Junosza146. 

Przetrwało natomiast dzieło wyjątkowej klasy artystycznej – relikwiarz 

św. Stanisława (il. 92–98)147, wykonany w 1742 roku, gdy Załuski był biskupem 

 Pagaczewski ; Banacka , s. –; Bender , s. –.

 Banacka , s. .

 , sygn. -, Inventario , k. v.

 Janicki , s. ; Machejek a, s. .
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94 Relikwiarz św. Stanisława 
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chełmińskim, na co wyraźnie wskazuje tytulatura hierarchy w jednej z dwóch 

inskrypcji umieszczonych na spodzie stopy zabytku (il. 98)148. W drugiej in-

skrypcji, wyrytej niżej, literami o odmiennym kroju, doprecyzowano, że oma-

wiane precjozum trafiło do kościoła św. Stanisława w 1754 lub 1757 roku, a więc 

 Treść jest następująca:      [aluskie]  / 

[ei]  [postolicae] [edis] [ratia] [copus] [sis]  [ensis] [as] 

[mendatarius] / [sis] [emus]  [oniae]  

 /   . . .
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w okresie sprawowania przez Załuskiego funkcji biskupa krakowskiego i pro-

tektora kościoła149. Relikwiarz należy do najcenniejszych obiektów przecho-

wywanych w skarbcu kościelnym. Jak sugerują Krzysztof Czyżewski i Marek 

Walczak, przywołane dzieło wykazuje podobieństwa do dwóch ostensoriów 

w kościołach w Choczu i Opawicy150. Nie ma pewności, czy rzymskie ostenso-

rium od początku pełniło rolę relikwiarza. W inwentarzu z 1870 roku zostało 

opisane jako „un ostensorio d’argento con pietre, perle, e brillanti”, a więc bez 

wzmianki o relikwiach, natomiast w inwentarzu z 1920 roku uwzględniono już 

„relikwiarz kosztowny św. Stanisława” z dopiskiem, że obiekt ten pochodził 

 Druga inskrypcja brzmi:  [copus] [oviensis]    [esi]  / 

[alis]      [cyfra  nałożona na cyfrę ]. W dotychczasowych 

publikacjach przyjmowano, że relikwiarz trafił do kościoła św. Stanisława w  r.; , 

sygn. -, k. r; Janicki , s. ; Machejek a, s. .

 Czyżewski, Walczak , s. –. Fundatorem monstrancji w Choczu był podkanclerzy ko-

ronny Jan Aleksander Lipski, a jej twórcą złotnik Kazimierz Wielkojanowicz (zm. ), który 

początkowo pracował w Poznaniu, a od  r. w Pradze. Monstrancję w Opawicy, sygnowaną 

przez złotnika o inicjałach „”, sprawił podskarbi wielki koronny Karol Siedlnicki. Wzorem dla 

niej mogła być nieautoryzowana monstrancja sprawiona w latach – do kościoła dwor-

skiego w Dreźnie. Drezdeńskie naczynie eucharystyczne stanowiło być może pierwowzór także 

dla rzymskiego relikwiarza, ale nie udało się ustalić, czy powstało w Pradze (jak monstrancja 

znajdująca się w Choczu), w Wiedniu czy może w Dreźnie. Kwestia ta wymaga dalszych badań 

archiwalnych i porównawczych. Wypada jedynie dodać, że Ignacy Polkowski widział w kościele 

św. Stanisława nie jeden, a dwa relikwiarze „srebrne, złocone i kamieniami zdobione, oba przez 

Załuskich braci sprawione” (Polkowski , s. ).
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z daru biskupa Załuskiego151. Cząstka jest opatrzona pieczęcią biskupa Ignacego 

Dub-Dubowskiego (1874–1953), organizatora diecezji łucko-żytomierskiej w od-

rodzonej Polsce, od 1925 roku mieszkającego w Rzymie (il. 99). Wyobrażenie 

napieczętne stanowi herb złożony hierarchy z dewizą viriliter age – prócz 

rodzinnego herbu Dąb na tarczy widnieje również herb Zakonu Rycerskiego 

i Szpitalnego św. Łazarza w Jerozolimie, którego Dubowski był przeorem du-

chownym od 1928 roku. Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że relikwia 

została opieczętowana po tej właśnie dacie. O tym, że w Rzymie dar Załuskiego 

przystosowano do przechowywania relikwii św. Stanisława, świadczą wybite na 

wewnętrznej części drzwiczek tarcza ze skrzyżowanymi kluczami zwieńczona 

tiarą, a więc znak probierni rzymskiej oraz umieszczony w trójkątnym polu 

półksiężyc nad trzema gwiazdami, czyli cecha nierozpoznanego złotnika152.

Po śmierci Załuskiego kanonik krakowski Jerzy Dobrzański 30 stycznia 1759 

roku odprawił w kościele polskim uroczystą mszę żałobną w intencji zmarłego 

protektora153. Postanowiono również upamiętnić jego zasługi herbem wkompono-

wanym w owalne pole posadzki w prezbiterium (il. 100)154. Marmury zamówiono 

 , sygn. -, s. .

 W fundamentalnym opracowaniu znaków rzymskich złotników autorstwa Constantina Bulga-

riego (Bulgari ) nie odnaleziono puncy identycznej z tą na relikwiarzu. Zbliżonym znakiem 

o formie półksiężyca posługiwał się Camillo del Campo (–), u którego choćby książę 

Gallicano zamówił w  r. okazały krzyż z diamentami i rubinami; po śmierci złotnika war-

sztat prowadziła wdowa po mistrzu wspólnie z jego dotychczasowym asystentem Bernardinem 

Ferrarim. Puncy z półksiężycem w trójkącie używał także Giuseppe Lapi (–) wyzwolony 

na mistrza w  r. Bulgari , s. –; Bulgari-Calissoni , s. .

 , sygn. -, k. r.

 Ibidem, k. r.
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u Francesca Carrotiego za kwotę 365 skudów155. W czerwcu 1759 roku architekt 

Giovanni Paolo Buzzi kierował pracami kamieniarza układającego herb, a w sierp-

niu tego samego roku wspomniany rzemieślnik otrzymał honorarium156. Treść 

łacińskiej inskrypcji umieszczonej w posadzce przytoczył w tłumaczeniu na język 

polski Polkowski: 

Andrzejowi Kostce Załuskiemu, z Płockiej na Łucką – Chełmińską i Krakow-

ską katedrę wyniesionemu, znamienitemu nauką, pobożnością i rozsądkiem, 

dobroczyńcy sztuk pięknych, ojcu ubogich, Księciu Siewierskiemu, przedtem 

najwyższemu Kanclerzowi Królestwa Polskiego – zmarłemu 16 Grudnia 1758 r. 

w wieku 64 lat – Dla wielu szczodrobliwych darów, dla tego kościoła świadczo-

nych rektor i Prowizorowie kościoła pomnik położyli157.

Załuskiego upamiętnia również portret wiszący kiedyś w zakrystii (il. 101), 

umieszczony w niej w 1759 roku158. Obraz przedstawia biskupa w ujęciu do pasa, 

 Ibidem, k. r–v; sygn. -, s. . Carroti dostarczał marmury do budowy fontanny di Trevi 

w Rzymie; Debenedetti , s. .

 , sygn. -, k. v.

 Polkowski , s. .

 , sygn. -, k. r.

101 Portret biskupa Andrzeja 

Stanisława Kostki Załuskiego 

w hospicjum polskim w Rzymie, 

ok. 1759

101





zwróconego w trzech czwartych w lewo, lecz z głową ustawioną niemal fron-

talnie. Hierarchę wyobrażono na ciemnym tle, z czerwoną, marszczoną kotarą 

po lewej. Sportretowany duchowny ubrany jest w białą albę i karminowy mucet 

z kołnierzem. Na piersi dumnie nosi pektorał na wstędze oraz Order i Gwiazdę 

Orderową Orła Białego. Jego twarz jest owalna, oddana realistycznie, z drugim 

podbródkiem, długim zaokrąglonym na końcu nosem i pełnymi, czerwonymi 

wargami. Głowę Załuskiego okala biała peruka wigów. Kolorystyka obrazu jest 

ciemna, przytłumiona, a twarz sportretowanego oświetlona ostrym światłem. 

Wizerunek powstał w Rzymie. Wypłatę należności za wykonanie dzieła nieprzy-

wołanemu z nazwiska malarzowi odnotowano 30 stycznia 1759 roku159. Artysta 

posłużył się znaną ryciną Johanna Martina Bernigerotha (1719–1767)160, dzia-

łającego głównie w Lipsku. Zrezygnował jednak zarówno ze sztafażu, którym 

przedstawieniu graficznym była biblioteka widoczna zza kotary, jak i z okazałego 

herbu na pierwszym planie.

3.6. Opieka szlachty i magnaterii 

Materialne dary ofiarowane kościołowi nacji polskiej przez przedstawicieli pol-

skiej szlachty i magnaterii były nie tylko nieliczne, ale i skromne. Pozostawiali 

je w Rzymie przede wszystkim podróżujący do Wiecznego Miasta w celach 

edukacyjnych młodzi szlachcicie, a niekiedy były wysyłane z Polski przez bo-

gobojnych reprezentantów stanu szlacheckiego. Niewiele spośród tych fundacji 

przetrwało do dzisiaj, przy czym tylko niektóre są uchwytne w zachowanych 

inwentarzach. Najstarsze tego typu dary odnotowano w pierwszych inwenta-

rzach kościoła, a więc w drugiej dekadzie xvii wieku. Należą do nich tuwalnia 

„rąbkowa z czerwonym szyciem” i obrus jedwabny, szyty złotą nicią, podaro-

wane przez Andrzeja Gembickiego161 oraz komplet złożony ze srebrnej lampy, 

kadzielnicy i łódki, ofiarowany przez kapitana łuckiego Wawrzyńca Cagnolę162. 

Andrzej, syn wojewody kaliskiego Zygmunta Grudzińskiego i Anny Opalińskiej, 

w 1633 roku podarował do kościoła portiery163. Zygmunt Karol Przerębski, od 

1643 roku odbywający studia w Rzymie, uczestnik zgromadzeń generalnych 

Polaków w latach 1643–1644, późniejszy wojewoda sieradzki, pozostawił po 

sobie srebrną wazę i misę na wodę święconą164. Interesujący był zakupiony 

w Neapolu obraz ukazujący Matkę Boską z Dzieciątkiem w towarzystwie świę-

tych Wincentego Fereriusza i Franciszka, niestety niezachowany do dzisiaj165. 

Dzieło to ufundowali synowie saskiego ministra Aleksandra Józefa Sułkow-

skiego – August (1729–1786), późniejszy książę bielski, ordynat rydzyński, wo-

jewoda gnieźnieński i kaliski oraz Aleksander (1730–1786), ordynat rydzyński, 

starosta odolanowski, określeni w rzymskich źródłach jako „Principi del Sacro 

Romano Impero”166. 

 Ibidem.
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Wśród darów przysłanych z Polski z pewnością wyróżniały się fundacje dwóch 

wybitnych kobiet polskiego baroku: Teofili z Leszczyńskich, żony wojewody kasz-

telana krakowskiego Janusza Antoniego Wiśniowieckiego oraz Barbary z Duni-

nów, małżonki Pawła Karola Sanguszki, marszałka wielkiego litewskiego. Dary 

Wiśniowieckiej przywiózł do Rzymu biskup bakowski Stanisław Rajmund Jezier-

ski w 1752 roku. Wojewodzina ofiarowała kościołowi polskiemu ornat ze złotego 

brokatu ozdobiony kwiatami, w komplecie ze stułą, manipularzem, bursą, palką 

i humerałem oraz komżami i korporałami167. Rok później do kościoła polskiego 

trafił bogaty zespół szat i tkanin liturgicznych z fundacji Sanguszkowej – garnitur 

„różowy ze srebrem”, w skład którego wchodziły ornat, kapa, dalmatyka, dwie stuły, 

trzy manipularze, welum, palka i bursa oraz drugi „srebrnej materyi z kolorami” 

złożony z ornatu, stuły, manipularza, palki, bursy i welum168. Ta uznana w Polsce 

fundatorka i promotorka sztuk przysłała również pięć aksamitnych antepediów, 

karmazynowych, ze złotymi galonami, które „zostawione Jej Mci pani Grocholskiej 

dla podszycia płótnem czerwonym, które jeżeliby się nie znajdowało do kupienia 

w kramach, to i niebieskim płótnem wolno je podszyć”. Ponadto księżna wysłała 

5 alb, 18 korporałów, 13 palek (6 spośród nich było zdobionych koronkami)169 

i 24 puryfikaterze170. W 1770 roku kościół otrzymał od młodego hrabiego Ignacego 

Potockiego cenny dar w postaci kompletu mebli będących na wyposażeniu jego 

rzymskiej siedziby. Postanowiono je sprzedać za 350 skudów, a pieniądze ulokować 

w jednym z rzymskich banków pobożnych171.

3.7. Dwór królewski i jego przedstawiciele a kościół polski 

Zadziwiać może fakt, że kościół nacji polskiej do czasów Stanisława Augusta Ponia-

towskiego w zasadzie pozostawał poza zainteresowaniem polskich królów. Stefan 

Batory ufundował niezachowany do dzisiaj srebrny relikwiarz w kształcie małej 

skrzynki, ze srebrnym krzyżem i figurą Chrystusa na jej wieku oraz inskrypcją: 

stephanus rex poloniae. We wnętrzu relikwiarza znajdowała się druga skrzy-

neczka, drewniana, w której umieszczone były relikwie wielu świętych172. Wyko-

nano ją „dziurkowaną robotą”173. 

Nie zawitał do kościoła polskiego młody królewicz Władysław Waza, który 

przebywał w Wiecznym Mieście na przełomie 1624 i 1625 roku174. 24 grudnia 

1624 roku uczestniczył w uroczystości otwarcia świętej bramy przed Jubileuszem, 

następnie w wieczerzy wigilijnej z samym papieżem, pasterce i głównej mszy 
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uroczystości Bożego Narodzenia, wreszcie w błogosławieństwie „Urbi et Orbi”. 

Papież mianował królewicza kanonikiem Bazyliki św. Piotra, dzięki czemu Wła-

dysław mógł przywdziać specjalny strój ceremonialny, dotknąć relikwii chusty 

św. Weroniki i okazać ją wiernym z Loży Błogosławieństw; do tamtej pory przy-

wilej ten był zarezerwowany jedynie dla cesarzy. Pominięcie w takich okolicznoś-

ciach narodowej świątyni wywołało – w opinii Albrychta Radziwiłła – powszechne 

zdziwienie wśród Polaków przebywających wówczas w Rzymie175. Kościół polski 

ominął na swej drodze również młodszy brat Władysława Wazy Aleksander Karol, 

który przybył nad Tyber dziesięć lat później. 17 stycznia 1634 roku został przyjęty 

wraz z innymi Polakami na audiencji u papieża. Mieszkał w pałacu watykańskim, 

a kościołowi polskiemu zapisał jedynie 30 skudów176. W źródłach nie odnotowano 

jego obecności w świątyni nacji polskiej.

Kościół polski czterokrotnie odwiedziła osiadła w Rzymie Maria Kazimiera 

d’Arquien. Wdowa po królu Janie iii Sobieskim w latach 1696–1710 regularnie 

uczestniczyła w mszach odprawianych ku czci św. Kazimierza, a w 1709 roku przy-

była na celebrę dedykowaną św. Stanisławowi, w której wziął udział także sam 

papież Klemens xi177. W źródłach przechowywanych w archiwum kościoła nie od-

notowano jednak żadnej wzmianki na temat ewentualnych fundacji artystycznych 

poczynionych przez Marysieńkę na rzecz świątyni. W odróżnieniu od niej ostatnia 

królowa Polski, Maria Józefa Habsburg, żona Augusta iii, gorliwa katoliczka178, 

ufundowała do kościoła obraz ołtarzowy ze sceną cudu św. Kazimierza w bitwie pod 

Połockiem. Dzieło powstało w Dreźnie i w 1757 roku zostało przetransportowane do 

Rzymu za pośrednictwem hrabiego Lagnasca, ministra pełnomocnego Augusta iii 

w Rzymie (il. 102)179. Być może w tym samym transporcie znalazł się ufundowany 

przez Marię Józefę wykwintny garnitur liturgiczny, zachowany do dzisiaj, choć 

w dwudziestoleciu międzywojennym przeszyty na nową tkaninę. Składają się na 

niego ornat (il. 103–104), dalmatyka (il. 105), kapy (il. 106), stuły, manipularz (il. 107) 

i welum (il. 108). Na ornacie wyhaftowano okazały herb królowej z syglami m[aria] 

j[osepha] p[oloniae] r[egina] e[lectrix] s[axoniae] i datę 1756 (il. 109).

Interesująca wydaje się kwestia stosunku polskich posłów obediencyjnych 

do kościoła narodowego w Rzymie, świątyni, która mogłaby się wydawać na-

turalnym z ich perspektywy miejscem wizyt, a nawet dłuższych pobytów. Akt 

obediencji, czyli posłuszeństwa wyrażonego podczas publicznego konsystorza, 

 Tygielski , s. .
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był niepisanym obowiązkiem każdego nowego władcy; powinności tej należało 

również dopełnić po wyborze nowego papieża. Poselstwa obediencyjne miały 

niejako podwójne znaczenie – z jednej strony stanowiły wyraz symbolicznego 

uznania duchowego przywództwa papieży i ich wiodącej roli w chrześcijańskim 

świecie, z drugiej akcentowały przywiązanie danej wspólnoty narodowej do kon-

fesji rzymskiej. Doniosły charakter tych legacji podkreślano ich wspaniałą opra-

wą. Zwyczaj składania obediencji często był powiązany z uroczystym wjazdem 

poselstwa do miasta. Podczas tego spektakularnego wydarzenia starano się za-

manifestować wielkość i znaczenie kraju, z którego pochodziła delegacja. Osiąg-

nięciu tego celu służyły bogate stroje członków poselstwa, przepych klejnotów, 

wspaniałość wozów, karoc i końskich rzędów. Kreując oprawę wjazdu, sięgano 

po najróżniejsze rozwiązania inscenizacyjne mogące wywołać zadziwienie i za-

chwyt świadków (stąd pomysły takie jak udział w pochodzie karłów czy podkucie 

rumaków złotymi lub srebrnymi podkowami). Istotnym czynnikiem sprzyjają-

cym budowaniu splendoru delegacji była również możliwie największa liczba 

uczestników wydarzenia, zwłaszcza zaś obecność dostojnych przedstawicieli kurii 

rzymskiej. Dość dodać, że w orszaku poselstwa Ludwika xiv do Innocentego x 

brało udział niemal tysiąc osób i dwieście karet. Poselstwo obediencyjne było 

szczególnie istotne z perspektywy monarchów elekcyjnych, jak królowie Polski, 

w przypadku których akt zadeklarowania posłuszeństwa papieżowi stawał się 

niejako momentem uznania i przypieczętowania na arenie międzynarodowej 

faktu objęcia władzy królewskiej. 

Od czasu fundacji kościoła polskiego w Rzymie do końca xvi i przez cały 

xvii wiek polscy królowie wysłali siedem tego rodzaju poselstw180. W czasach 

Stefana Batorego ku Wiecznemu Miastu wyruszyły dwie misje obediencyjne – do 

Grzegorza xiii (Paweł Uchański, 1579) i Sykstusa v (Jan Dymitr Solikowski, 1586). 

Zygmunt iii Waza wysłał poselstwa do papieży Sykstusa v (Bernard Maciejowski, 

1590), Grzegorza xiv (Bernard Maciejowski, 1590), Klemensa viii (Stanisław 

Miński, 1594) oraz Pawła v (1613). Jego syn Władysław iv wyprawił poselstwo do 

Urbana viii (1633), ale już następni dwaj władcy nie dopełnili tego obowiązku 

wobec papieży Innocentego x, Aleksandra vii, Klemensa ix i Klemensa x. Do-

piero Jan iii Sobieski wyprawił delegację do papieża Innocentego xi (1680)181. 

We wjazdach polskich posłów brali udział członkowie kurii rzymskiej, papiescy 

nepoci, kardynałowie protektorzy, przedstawiciele obcych ambasad, wreszcie 

świta towarzysząca posłowi od granic państwa kościelnego. Szerokim echem odbił 

się wjazd Jerzego Ossolińskiego, który przybył do Rzymu jako poseł obedien-

cyjny Władysława iv w 1633 roku. Jego orszak wywarł na rzymianach ogromne 

wrażenie, co znajduje potwierdzenie w licznych relacjach świadków. Uczestni-

ków tego niecodziennego wydarzenia zadziwiła wystawność towarzyszącego mu 

spektaklu. Zachwyt wzbudziły niezwykłość i bogactwo, a zwłaszcza egzotyka 

strojów świty posła, ozdobność końskich rzędów, wreszcie sama postać Ossoliń-

skiego olśniewającego wytwornym i drogocennym ubiorem oraz umiejętnościami 

 Wcześniej Zygmunt Stary wysłał dwa poselstwa do papieża Leona  – polski dwór repre-

zentowali Jan Łaski i Stanisław Ostroróg, obaj w  r. Zygmunt August wyprawił aż cztery 

delegacje: do Pawła  posłował w  r. Marcin Kromer, do Juliusza  w  r. Andrzej 

Czarnkowski, do Pawła  w  r. Stanisław Maciejowski, a do Piusa  w  r. Adam 

Konarski.

 Biliński a, s. –.





językowymi182. Skala przepychu towarzyszącego poselstwom przyjmowanym 

przez papieży stanowiła pole do rywalizacji między poszczególnymi państwami 

chrześcijańskimi. Anonimowy autor opisujący wjazd Ossolińskiego do Rzymu 

stwierdził, że uroczystość przewyższyła analogiczne wydarzenie towarzyszące 

przybyciu do Wiecznego Miasta posła francuskiego Charles’a de Créquy183. Świta 

polskiego wysłannika uczestnicząca w samej kolacji urządzonej kilkanaście dni po 

oficjalnej audiencji liczyła około 180 osób. Rzeczywiście poselstwo Polaka musiało 

zrobić niebywałe wrażenie, skoro – jak żadne inne – doczekało się udokumen-

towania w postaci sześciu akwafort wykonanych przez Stefana della Bellę oraz 

obrazów w Zamku Królewskim na Wawelu i w zamku w Kórniku184. Oficjalną 

mowę wygłosił w Accademia degli Umoristi, w pałacu Mancinich przy via del 

Corso Domenico Roncalli. Obecni byli przy tym Ossoliński, protektor Królestwa 

Polskiego Cosimo de Torres oraz kardynał Francesco Barberini. W podobnym, 

choć nie tak spektakularnym stylu złożył obediencję papieżowi Innocentemu xi 

Michał Kazimierz Radziwiłł w 1680 roku. Jego poselstwo liczyło początkowo 

300 osób, ale wskutek dżumy szalejącej w Wiedniu, przymusowego powrotu części 

orszaku do Polski oraz półrocznej kwarantanny pod Wenecją do Rzymu dotarła 

zaledwie niewielka część pierwotnie towarzyszącej królewskiemu wysłannikowi 

świty. Nawet mimo liczebnego okrojenia delegacji, jej przybycie do Wiecznego 

Miasta wywołało ogromne zainteresowanie z uwagi na towarzyszące wydarzeniu 

spektakularne uroczystości zorganizowane przez posła i na jego cześć, również 

opisane w licznych źródłach rzymskich185. Splendoru dodawały Radziwiłłowi nie 

tylko wykwintne stroje towarzyszących mu ludzi, przepych karet i rzędów koń-

skich, ale także, podobnie jak wcześniej Ossolińskiemu, bogactwo wyposażenia 

zajmowanych przez posła komnat, odwiedzanych przez zaciekawiony tłum186. 

W jednej z nich pod baldachimem umieszczone były oprawione w złocone ramy 

portrety papieża oraz polskiego króla i królowej187. Wjazd Radziwiłła również 

utrwalono na obrazie. Dzieło powstało w Rzymie i jest przypisywane Pieterowi 

van Bloemenowi zwanemu Standaartem (sceny figuralne) oraz Niccolowi Co-

dazziemu (tło architektoniczne). 

Zarówno polscy posłowie, jak i władcy – w przeciwieństwie do swych odpo-

wiedników w innych krajach europejskich – zupełnie nie rozumieli możliwości, 

jakie stwarzało funkcjonowanie w Rzymie narodowego hospicjum. Kosztowne 

i wytworne wjazdy wyraźnie kontrastowały z wartością ofiar czy fundacji na 

rzecz polskiej świątyni. Stanisław Miński (1561–1607), wojewoda łęczycki, poseł 

Zygmunta iii Wazy do papieża Klemensa viii pozostawił w kościele polskim 

jedynie ornat i zaledwie 108 skudów188, jednocześnie obdarowując członków kurii 

prezentami o łącznej wartości około 5 tys. skudów189. Równie „hojny” okazał 

się biskup łucki Paweł Wołucki, poseł obediencyjny Zygmunta iii do papie-

ża Pawła v, przybyły do Rzymu w 1613 roku – wysłannik króla na zaproszenie 
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prowizorów odwiedził wprawdzie hospicjum, ale jałmużna, którą ofiarował, wy-

nosiła 15 skudów, a więc nie należała do szczodrych190. Achacy Grochowski, po-

słujący do Grzegorza xv w 1620 roku, w podziękowaniu za pomoc w organizacji 

pobytu podarował kościołowi swoją zastawę stołową191. Bartłomiej Powsiński, 

opat jędrzejowski, internuncjusz Zygmunta iii do Królestwa Neapolu, pozostawił 

w świątyni polskiej jedynie biało-złoty ornat ozdobiony kwiatami i herbem dar-

czyńcy oraz manipularz i bursę192. Mikołaj Starzyński, prepozyt łaski, sekretarz 

królewski, wysłany przez monarchę w poselstwie do Republiki Weneckiej i jej 

doży z prośbą o udzielenie Rzeczypospolitej pomocy w wojnie przeciwko Turcji, 

najpierw odmówił uczestnictwa w mszy 7 maja 1621 roku, tłumacząc się zmęcze-

niem trudami podróży, ale ostatecznie wziął udział w zgromadzeniu generalnym 

Polaków, które odbyło się po liturgii i wygłosił mowę pochwalną skierowaną do 

administratorów świątyni193. Kościół nacji polskiej ominęli podczas swych rzym-

skich peregrynacji dwaj najsłynniejsi polscy posłowie – Jerzy Ossoliński i Michał 

Kazimierz Radziwiłł. Żaden z nich nie pozostawił po sobie śladu w świątyni 

narodowej. Jedynie nieliczni członkowie ich orszaków uczestniczyli w zgroma-

dzeniach generalnych Polaków194. 

Nie udało się ustalić fundatorów dwóch ornatów w kolorze czerwonym. 

Herb Grabie na ornacie z jedwabnego adamaszku mógłby wskazywać na jedne-

go z przedstawicieli rodziny Lipskich, może nawet biskupa krakowskiego Jana 

 , sygn. -, k. v.
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 Spośród ok.  członków świty Ossolińskiego w zgromadzeniu generalnym Polaków wzięli 

udział: Albert Wężyk, Filip Lipski, Jerzy Rokicki, Franciszek Zebrzydowski, Jan Szczawiński, 

Piotr Potocki, Jan Naruszewicz (oraz jego bracia Kosma i Aleksander), Stanisław Rozicki, Albert 

Tarnowski, Franciszek Giza, Mikołaj Świrski, Jan Janowski, Mikołaj Oborski, Adam Sulewski, 

Stanisław Zapolski, Hieronim Cekino, Adam Kopeć oraz nieznani z imienia Firlej, Kormak, 

Pudłowski, Russkowski, Koguinski, Brzeziński, Pruszyński.

110 111
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110 Ornat z herbem Grabie,

xviii–xix w., kościół polski 

w Rzymie

111 Ornat z herbem Drzewica, 

xviii–xix w., kościół polski 

w Rzymie

112 Pieczęć z herbem Królestwa 

Kongresowego na ornacie z herbem 

Drzewica, druga ćwierć xix w.





Aleksandra Lipskiego (il. 110). Na ornacie z większego kompletu, złożonego 

z trzech kap i stuły wykonanej z tkaniny czerwonej, lansowanej złotą lamelką, 

widnieje herb Drzewica (il. 111). Na niewielkich fragmentach tkaniny, wtórnie 

przyszytych do podszewek kapturów kap, wyobrażony jest herb Królestwa Pol-

skiego – dwugłowy orzeł rosyjski z paludamentem na piersi i umieszczoną na nim 

tarczą z Orłem Białym, co dość jednoznacznie wskazuje na xix wiek jako czas 

powstania kompletu (il. 112).

Obiektami wysokiej klasy artystycznej są ornat i palka z tkaniny dekoro-

wanej motywem dużych kwiatostanów lilii z czerwonego aksamitu na żółtym, 

jedwabnym tle, plecionym nicią o oplocie metalowym, z galonami ozdobionymi 

motywem sinusoidalnie biegnącej wici roślinnej z drobnymi jagodami (il. 113–

–114). Identyczna tkanina posłużyła do wykonania kilkudziesięciu kompletów 

liturgicznych, w tym kompletu szat z kaplicy dworskiej pałacu Pitti we Floren-

cji (1822), używanych na dzień św. Jana – patrona tego miasta (il. 114)195. Jeśli 

ornat w kościele polskim powstał w tym samym czasie co wspomniany komplet 

florencki, jego fundatorem mógł być kanonik Giovanni Battista Piva, zasłużo-

ny administrator kościoła polskiego w okresie utraty świątyni przez Polaków. 

O roli Pivy w dziejach kościoła polskiego będzie mowa w obszernym Epilogu  

niniejszej książki. 

3.8. Dary pielgrzymów

Niecodziennym wydarzeniem w dziejach kościoła polskiego było pojawie-

nie się w progach świątyni i hospicjum uciekinierów z niewoli tureckiej 

113 114

113 Ornat, przód, druga ćwierć 

xix w., kościół polski w Rzymie

114 Kapa z kompletu szat litur-

gicznych, 1822, Florencja, Palazzo 

Pitti

 Identycznego rodzaju materiał został użyty do wykonania ornatów w kościołach Santa Maria 

we Florencji, w San Lorenzo w Ponte a Greve, San Stefano w Capraia e Limite, San Domenico 

w Fiesole oraz szarf (fusciacche) w kościołach San Leonardo Carmignano w Ceretto Guidi, 

San Donato Arcangelo w Ceretto Guidi, Santa Maria w Lastra a Signa. I paramenti sacri , 

s. –.





i pozostawienie przez nich darów196. Niemały rozgłos w całej Europie, w tym 

zwłaszcza w Polsce i Italii, zyskała historia opanowania statku tureckiego przez 

zbuntowanych polskich niewolników pod dowództwem pochodzącego z Baru 

na Podolu Marka Jakimowskiego. Ich losy zostały opisane w jednej polskiej 

i dwóch włoskich relacjach, wydanych w 1638 roku197. Wzięty w jasyr przez 

Tatarów w bitwie pod Cecorą szlachcic Jakimowski podburzył marynarzy-

-galerników, opanował statek i z całym ładunkiem zbiegł z portu w Mitylenie 

na wyspie Lesbos najpierw na Półwysep Kalabryjski, a następnie do Mesyny, 

Palermo, a stamtąd do Neapolu i Rzymu, dokąd uciekinierzy przypłynęli 12 lu-

tego 1628 roku. Tu zostali przyjęci przez papieża Urbana viii, któremu złożyli 

w darze trofea wojenne: 

[…] chorągiew zacną i wielką z białego jedwabiu, na której pięknie uhaftowane 

były cztery miesiące tureckie, pełne charakterów arabskich, i po wszystkiej 

chorągwi pełno także było charakterów haftowanych. Oddali przy tym lampę 

albo latarnię wielką turecką, która była na galerze, z mosiądzu pozłocone-

go. Potem zawiesili wiele inszych chorągwi po różnych kościołach w Rzy-

mie, mianowicie u św. Stanisława patrona polskiego jedną, drugą w kościele 

św. Zuzanny198. 

Opowieść tę wzbogacają wiadomości zawarte w źródłach archiwalnych za-

chowanych w kościele polskim. W protokołach rady prowizorów odnotowano, 

że do Rzymu przybyło 130 uwolnionych z niewoli Polaków199. Większość z nich – 

z braku miejsca w hospicjum – rozlokowano w innych hospicjach rzymskich 

(m.in. w Collegium Illiricum), a tylko część, 30 najzacniejszych, zakwaterowano 

w hospicjum polskim. Uciekinierzy zamierzali początkowo obdarować złotem 

i srebrem zabranym z niewoli niektóre kościoły Rzymu, jednak za namową pro-

wizorów zmienili zdanie i całą sumę złożyli w kościele polskim. Były to pieniądze 

arabskie o równowartości 243 monet „rzymskich”. Ofiarowali ponadto srebrny 

krzyż z pozłacaną podstawą, turecką szatę jedwabną, z której prowizorzy polecili 

wykonać antepedium, i wspomniany w drukowanej relacji z ucieczki, ozdobiony 

napisem, różnobarwny sztandar, który zawieszono w kościele200. Zarządcy świą-

tyni jednomyślnie postanowili przeznaczyć hojną donację zbiegów na wystrój 

kościoła. Sprowadzono z Damaszku zabarwione na żółto i czerwono tkaniny, 

z których wykonano bliżej nieokreślone ozdoby do kościoła (zapewne antepedia 

i szaty)201. Samych Polaków przyjęto serdecznie, zwłaszcza w pałacach rodziny 

Barberinich, gdzie goszczono ich sutymi obiadami. Ostatecznie wrócili do ojczyzny 

„i do Krakowa w dzień 8 maja przybywszy, oddali z nabożeństwem i zbudowaniem 

ludu wielkim chorągiew na grób św. Stanisława, jako obrońcy i patrona swego, 

 Na temat uciekinierów chrześcijańskich z niewoli tureckiej, w tym także Polaków, zob. Quirini-
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grupa uciekinierów. Już w  r. odnotowano  Polaków wziętych do niewoli podczas kam-

panii Jakuba Potockiego na Wołoszczyźnie. Oni również opanowali tureckie fregaty, na które 
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w dzień tegoż świętego”202. Papież Urban viii uczynił Jakimowicza kawalerem 

Orderu Złotej Ostrogi203. 

To głośne w całej Europie wydarzenie, którego drukowany opis przetłumaczo-

no na hiszpański i niemiecki, nie było jedynym tego rodzaju. Cztery lata później, 

4 października 1632 roku, do kościoła polskiego przybyło 160 kolejnych polskich 

uciekinierów z tureckiej niewoli. Także i ci wymordowali załogę galery (96 osób), 

porwali okręt z ładunkiem i przez Sycylię dotarli do Rzymu, gdzie schronili się 

w polskim hospicjum. Otrzymali znaczne wsparcie od papieża Urbana viii, na-

stępnie zarówno katolicy, jak i chrześcijanie rytu greckiego po złożeniu Bogu 

dziękczynienia za uwolnienie z niewoli wyspowiadali się i przyjęli komunię świętą 

i wyruszyli do Polski204. Następna grupa Polaków i Rusinów – tym razem ich liczba 

nie jest znana – uciekła z niewoli w 1643 roku i 22 stycznia stawiła się w progach 

hospicjum. Ich dowódcą był niejaki Jan Moscowita. W tym przypadku Polacy 

zabili – jak wynika z zapisu archiwalnego – ponad 200 Turków, w tym ich do-

wódcę. Najpierw trafili do Mesyny, gdzie zostali oszukani i źle potraktowani205, 

a następnie popłynęli do Rzymu206. Tam połowę zdobytego majątku ofiarowali 

kościołowi polskiemu, a drugą kościołowi śś. Sergiusza i Bakchusa (Santa Maria 

del Pascolo)207.
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4.

Święci patroni
Królestwa Polskiego 
w przestrzeni kościoła i hospicjum 
jako wyraz katolickiej
tożsamości Polaków

4.1. Wprowadzenie

Kult świętych relikwii był w średniowieczu jednym z najważniejszych narzę-

dzi budowania tożsamości zbiorowych, w tym narodowej. Wokół doczesnych 

szczątków świętego patrona niejednokrotnie koncentrowało się funkcjonowanie 

całych społeczności – np. mieszkańców jednego państwa, regionu czy ośrodka 

miejskiego. Także zhierarchizowana społeczność diecezji, obejmująca wiernych 

i kler z biskupem na czele, stanowiła szczególny rodzaj wspólnoty skonsolido-

wanej wokół katedry i przechowywanych w niej relikwii1. Kult, jakim otaczano 

partykuły świętych, mógł również stanowić duchowy i ideowy zwornik wspól-

noty zakonnej – patron przebywający w niej za pośrednictwem relikwii niejako 

współtworzył wzorcowo ukonstytuowany konwent. Obecność świętych szczątków 

uznawano za fundament oraz gwarancję ładu i dobrobytu w państwie, mieście, 

diecezji czy klasztorze. W tym kontekście nie może dziwić, że święci patroni to-

warzyszyli poszczególnym wspólnotom podczas kluczowych dla nich wydarzeń – 

relikwie zajmowały poczesne miejsce w rycie koronacyjnym, w czasie uroczy-

stych wjazdów monarchów do miast, królewskich ślubów i pogrzebów, wreszcie 

wszelkiego rodzaju procesji (tych związanych z kalendarzem liturgicznym, ale 

także dziękczynnych i przebłagalnych w obliczu najróżniejszych dotykających 

dawne społeczności wydarzeń). 

Rozwijanie kultu świętych poprzez oddawanie czci ich relikwiom stało się 

jednym z najbardziej charakterystycznych przejawów religijności średniowiecznej. 

Władcy gromadzili święte partykuły patronów nie tylko dla zapewnienia pań-

stwu ich orędownictwa w niebie, ale również w celu dodania monarchii prestiżu. 

Klasztory i kościoły zabiegały o relikwie także dlatego, że ich obecność uświetniała 

ośrodek kultu w świadomości wiernych, a przez to była czynnikiem wywołującym 

wzmożenie ruchu pielgrzymkowego. Relikwie pełniły nierzadko fundamentalną 

rolę w budowaniu wspólnot terytorialnych, państwowych i narodowych, a ich 

 Zjawisko to szeroko omawia Starnawska , s. –.





eksponowanie stało się nie tylko wyrazem religijności, ale i istotnym elementem 

kształtowania tożsamości.  Średniowieczni władcy wykorzystywali kult świętych 

patronów i ich relikwii w celach propagandowych, jako narzędzie legitymiza-

cji i wzmocnienia swojej zwierzchności. Na Węgrzech elewacja relikwii pięciu 

nowych świętych w katedrze w Budzie, w tym kanonizowanego w 1083 roku 

św. Stefana, patrona Królestwa Węgier, miała zalegalizować objęcie władzy nad 

krajem przez Władysława i po wygnaniu Salomona. Złożenie w Wyszogrodzie 

koło Kijowa ciał świętych Borysa i Gleba w 1115 roku, po objęciu rządów przez 

Włodzimierza Monomacha, otworzyło nowy etap dziejów Rusi. Sprowadzenie 

szczątków Trzech Króli z Mediolanu do Kolonii podkreśliło awans arcybiskupów 

Rzeszy, wzmocniło ich prawo do tworzenia władztwa terytorialnego, ale rów-

nież – zgodnie z zamysłem Fryderyka Barbarossy – podniosło prestiż cesarzy. 

Przeniesienie w 1239 roku Korony Cierniowej do Paryża przez Ludwika ix miało 

utwierdzić nowy ład duchowy Francji, z królewskim miastem nad Sekwaną jako 

głównym ośrodkiem życia religijnego, a złożenie około 1260 roku cząstki tego 

samego narzędzia Męki Pańskiej w Zlatej Korunie przez Przemysła Ottokara ii 

przypieczętowało nowy kształt jego państwa po objęciu przez czeskiego monarchę 

władzy w Austrii2. W przypadku ziem polskich nowy etap w ich dziejach wyzna-

czyło sprowadzenie z Rzymu do Krakowa w 1184 roku relikwii św. Floriana przez 

Kazimierza Sprawiedliwego i jego bliskiego współpracownika, biskupa Gedkę, 

którzy pragnęli zapewnić rozbitemu państwu patrona i uczynić z jego relikwii 

nowy zwornik ideowy podzielonej wspólnoty3. Ich sprowadzenie miało na celu 

usankcjonowanie ładu politycznego i prawnego będącego wynikiem działań Ka-

zimierza Sprawiedliwego i jego poprzedników. Doskonale rolę kultu świętych 

lokalnych, narodowych, rozumiała Stolica Apostolska, czego wizualnym dowodem 

jest słynna galeria map (Galleria delle carte geografiche) w Watykanie, nazywana 

również „kolekcją hagiograficznych obrazów terytorialnych”. Na 14 freskach zosta-

ły ukazane różne regiony włoskie (z wyspami Maltą i Korfu) oraz czuwający nad 

nimi lokalni święci4. Malowidła autorstwa Girolama Muziana i Cesarego Nébbii 

powstały w latach 1580–1581 z inicjatywy Grzegorza xiii, papieża w powszechnej 

opinii uznanego za znakomitego geopolityka, rozumiejącego konieczność opieki 

nad katolickimi wspólnotami w całej Europie oraz inicjatora zakładania misyjnych 

kolegiów narodowych5. 

Kult lokalnych świętych nabrał w Rzymie wyjątkowego charakteru. Był 

bowiem jednym z najważniejszych narzędzi konstruowania i manifestowania 

tożsamości poszczególnych nacji w wielonarodowym mieście, choć naturalnie 

zawsze były to identyfikacje odwołujące się do wspólnej, katolickiej konfesji. 

Poprzez kult świętych redefiniowano tożsamości regionalne – płynne, złożone, 

a niekiedy nawet sprzeczne. Wspólnoty skonsolidowane wokół poszczególnych 

hospicjów i kościołów wyrażały swoją odrębność i uwypuklały własną tożsamość 

właśnie poprzez promocję i reprezentację czczonych przez daną nację świętych. 

Zjawiskiem powszechnym było zatem sprowadzanie do Rzymu relikwii owych 

rodzimych świętych i umieszczanie ich na honorowych miejscach w świątyniach 

narodowych. 

 Szerzej na ten temat ibidem, s. –.
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 Serra , s. .
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Szczególną rangę mieli wśród świętych patronów święci dynastyczni, któ-

rych kult był jednym z najważniejszych komponentów arsenału retorycznego 

wykorzystywanego w procesie konstruowania tożsamości terytorialnej regio-

nu, a także budowania strategii legitymizacji dynastycznych. Przebywających 

w Rzymie Francuzów konsolidował kult św. Ludwika, którego wezwanie nosiła 

ich świątynia narodowa, Węgrów kult św. Stefana (kościół San Stefano przy Ba-

zylice św. Piotra), Czesi odwoływali się do św. Wacława (jego ołtarz znajdował 

się w Bazylice św. Piotra), a Sabaudczycy do bł. Amadea ix di Savoi (1435–1472), 

beatyfikowanego w 1677 roku księcia, który w krótkim czasie stał się patro-

nem rządzącej Sabaudią dynastii książęcej, a później królewskiej6. Społeczność 

francuska w Rzymie pozyskała relikwie Ludwika ix dzięki Marii Medycejskiej, 

która doskonale rozumiała wydźwięk propagandowy szczątków królewskiego 

świętego. Relikwie, za zgodą papieża Pawła v (1620) i panującego wówczas Lu-

dwika xiii zostały wydobyte w katedrze Saint Denis, a następnie przewiezione 

do Wiecznego Miasta, gdzie stały się swoistym signaculum regalis, które Paweł v 

zaaprobował w osobnym brewe z 1620 roku7. W kościele San Luigi dei Francesi 

partykułom towarzyszyło przedstawienie patrona zawieszone w prezbiterium, 

w pobliżu ołtarza głównego – wizualne świadectwo obecności i opieki dyna-

stycznego świętego. 

Także w rzymskich świątyniach innych nacji symboliczną obecność patronów 

danej wspólnoty zapewniały obok relikwii liczne wizerunki tych świętych oraz 

wezwania ołtarzy. Wszystkie te elementy służyły budowaniu tożsamości i pamię-

ci zbiorowej. W zakrystii kościoła Neapolitańczyków, jak wynika ze wzmianki 

archiwalnej z 1725 roku, wisiały obrazy ukazujące wszystkich świętych patronów 

czczonych w Królestwie Neapolu: Januarego, Franciszka z Paoli, Tomasza z Akwi-

nu, których wezwania nosiły ołtarze w kościele, a także Andrzeja Avellina, Feliksa 

z Kantalicjo, Kandydy starszej, Kandydy młodszej, Piotra Celestyna oraz Jana Ka-

pistrana8. Program ikonograficzny kościoła nacji obejmującej wiernych z terenów 

dawnej rzymskiej prowincji Iliria nad Adriatykiem skupiał się wokół pochodzące-

go ze Strydonu na pograniczu Dalmacji i Panonii św. Hieronima, autora Wulgaty. 

Program fresków hagiograficznych – jak zauważyła Jasenka Gudelj – z jednej 

strony ilustrował życie świętego, z drugiej zaś był ściśle związany z aktualnymi 

wydarzeniami nad Tybrem. Jedna ze scen ukazujących przybycie Hieronima do 

Wiecznego Miasta – święty miał je odwiedzić, aby rozwiązać spory między bisku-

pami i zredagować Listy Apostolskie we współpracy ze św. Damazym – została 

wpleciona w bardzo aktualny wówczas kontekst papieskiej koncepcji kształcenia 

w Rzymie kleru słowiańskiego, iliryjskiego i, co ciekawe, polskiego9. Na freskach 

przedstawiono sceny z życia świętych Cyryla i Metodego (Cyryl głoszący wiarę 

na Morawach, Chrzest księcia morawskiego Ratysława, Cyryl tłumaczący Biblię 

na język słowiański, Papież Adrian przyznaje św. Metodemu prawo sprawowania 

liturgii w języku słowiańskim), podkreślając w ten sposób słowiański charakter 

nacji, której własnością był kościół San Girolamo. Wśród przedstawionych na 

malowidłach postaci znaleźli się również patroni Splitu (wcześniej Salony) – święci 

Domincjusz (San Domino) i Rajner (San Raniero). W jednej z przedstawionych 
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scen papież Jan iv przyjmuje relikwie obu tych dalmackich świętych (Dalmacja 

i Chorwacja składały się na obszar dawnej Ilirii) i lokuje je w kaplicy San Venan-

zio na Lateranie. W tym kontekście warto wspomnieć, że fundator kościoła San 

Girolamo, papież Sykstus v, bezskutecznie usiłował przenieść szczątki wspomnia-

nych dalmackich patronów z Lateranu do kościoła nacji „iliryjskiej”10. Święty 

Domincjusz był patronem kilkudziesięciu kościołów w środkowej Dalmacji i na 

terenach wzdłuż wybrzeży Adriatyku11. Jak się podkreśla, sacrum Ilirii w rzymskim 

kościele reprezentowali przedstawiciele Kościoła splickiego, którego arcybiskupi 

nosili tytuł pirimas Dalmatiae totusque Croatiae, a panteon narodowych świętych 

składał się głównie z przedstawicieli hierarchii kościelnej: prałatów, arcybiskupów 

i papieży12.

Wyrazem tożsamości wyznających katolicyzm Anglików przebywających 

w Rzymie był cykl malowideł ukazujących ich najsłynniejszych męczenników, 

namalowany w Kolegium Angielskim pomiędzy 1582 a 1583 rokiem przez Niccola 

Circignaniego zwanego il Pomarancio (1530 – ok. 1597). Malowidła te przepadły 

bezpowrotnie w czasie okupacji napoleońskiej, ale przetrwały ich graficzne wer-

sje autorstwa Giovanniego Battisty de’ Cavalièriego, opublikowane w 1584 roku13. 

Przedstawienia w kolegium miały nie tylko ilustrować dzieje chrześcijaństwa w An-

glii, ale również konfrontować rzymskie dogmaty i ryt z doktryną i liturgią kościoła 

anglikańskiego, sformułowanymi przez Thomasa Cranmera. Aby osiągnąć ten cel, 

posłużono się między innymi scenami zaczerpniętymi z cykli ikonograficznych 

określanych jako Ecclesiae Anglicanae trophaea, prezentujących męczeństwo angiel-

skich katolików. Uwypuklono w poszczególnych scenach historyczną genezę relacji 

pomiędzy Kościołem lokalnym a tronem papieskim oraz liturgiczne zasady konse-

kracji księży i biskupów, gloryfikując postacie szczególnie zasłużone dla szerzenia 

wiary katolickiej na Wyspach, jak mnich, apostoł Anglii i pierwszy arcybiskup 

Canterbury Augustyn czy św. Tomasz Becket, któremu przypisano rolę archetypicz-

nego duchownego angielskiego, ponoszącego męczeńską śmierć w imię wierności 

prawdziwej, rzymskiej doktrynie (zgodnie z koncepcją pozwalającą postrzegać 

kapłana jako drugiego Chrystusa, co ujmowano łacińskim terminem alter Christus; 

w tym wypadku analogia ta odnosiła się także do męczeńskiej śmierci)14.

Odwoływanie się do świętych lokalnych było z jednej strony wyrazem różno-

rodności poszczególnych nacji, swoistego pluralizmu kultów i tożsamości regio-

nalnych funkcjonujących w ramach jednej wspólnoty, z drugiej – mimo widocznej 

niekiedy wewnętrznej rywalizacji – sprzyjało konsolidacji całej społeczności pod 

wspólnym płaszczem kościoła Katolickiego. Nie bez powodu w kościele Neapo-

litańczyków wizerunki świętego patrona Kalabryjczyków – Franciszka z Paoli 

wisiały obok przedstawień patronów Abruzzyjczyków i Akwitańczyków – Piotra 

Celestyna, Jana Kapistrana i Feliksa z Kantalicjo. Otoczenie ich kultem w jednym 

kościele był swoistym wyrazem równowagi między różnymi ośrodkami Królestwa 

Neapolu, o którą długo i z niemałym wysiłkiem zabiegano na poziomie dyploma-

tycznym i administracyjnym15. 
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Zjawiskiem powszechnym była rywalizacja między świętymi „starymi” 

a „nowymi” w kościołach poszczególnych nacji. Najlepszym tego przykładem 

jest przypadek kultu św. Karola Boromeusza, który niedawno omówiła Anna 

Bartolozzi. Kanonizacja pierwszego potrydenckiego reformatora, przeprowadzo-

na w 1610 roku z niebywałym rozmachem i przy zaangażowaniu astronomicz-

nych środków finansowych (na oprawę uroczystości kanonizacyjnych wydano 

ponad 60 tys. skudów), przyczyniła się do rozszerzenia jego czci na całą Italię. 

Temu samemu celowi służyło podarowanie relikwii świętego przez jego bratanka 

i następcę na mediolańskim tronie biskupim Fryderyka Boromeusza wielkiej 

księżnej Toskanii Krystynie Lotaryńskiej, aby ta umieściła je w katedrze w Ver-

celli i klasztorze San Gallo. Szczątki trafiły również do Rzymu, gdzie w kościele 

San Am brogio złożono relikwie serca mediolańskiego biskupa16. Bardzo szybko 

wybuchł spór pomiędzy mediolańskimi wyznawcami św. Karola a lombardzkimi 

czcicielami św. Ambrożego i oratorianami z Santa Maria in Vallicella. Zaplano-

wano bowiem budowę w dzielnicy Monte Giordano odrębnej świątyni pod we-

zwaniem św. Karola Boromeusza, ale pomysł zarzucono pod naciskiem kardynała 

Camilla Sfondratiego, biskupa Cremony, na rzecz idei wzniesienia świątyni „con 

unione di tutti”17. W ten sposób przy via del Corso powstała monumentalna bu-

dowla według projektu Onoria Longhiego, inspirowana układem przestrzennym 

katedry w Mediolanie oraz architekturą mediolańską spod znaku Francesca Marii 

Ricchiniego i Lorenza Binaga. Kościół otrzymał wezwanie San Ambrogio e San 

Carlo, co pogodziło interesy „mediolańczyków” i „Lombardczyków”. 

Złożony był przekaz tożsamościowy programu ideowego kościoła Sycylijczyków. 

Wprawdzie centralnym punktem wspólnej adoracji był cudowny wizerunek Matki 

Boskiej w typie Hodegetrii, przywieziony przez sycylijskich żołnierzy walczących 

z Arabami w Konstantynopolu (717–718), ale nie mniej istotne były kulty świętych 

lokalnych, przejawiające się w wezwaniach ołtarzy oraz obecności wizerunków 

poszczególnych patronów. Katanię reprezentowała św. Agata, a Syrakuzy św. Łu-

cja. Kult Konrada z Piacenzy, rozpowszechniony na całej Sycylii dzięki papieżom 

Leonowi x i Pawłowi iii, był szczególnie ugruntowany w Noto. Wśród świętych 

czczonych w kościele Sycylijczyków wysoką pozycję zajęła św. Rozalia, patron-

ka Palermo, której relikwie odnaleziono w 1624 roku, podczas epidemii dżumy. 

Ustanowiony przez Urbana viii odpust zupełny dla wiernych odwiedzających 

ołtarz pod wezwaniem tej świętej zagwarantował rozkwit jej kultu w Wiecznym 

Mieście18. Oddawanie czci lokalnym świętym z różnych regionów Sycylii w jed-

nym, wspólnym dla całej nacji sycylijskiej rzymskim kościele z pewnością było 

czynnikiem konsolidującym mieszkańców wyspy i kształtującym ich identyfikację 

ze społecznością19. Oba kościoły Hiszpanów, San Giacomo oraz Santa Maria in 

Monserrato, stały się z jednej strony polem rywalizacji między kultami świętych 

lokalnych oraz wizerunków maryjnych czczonych w różnych regionach, z drugiej 

zaś miejscem kreowania wspólnej identyfikacji mieszkańców całego Półwyspu 

Iberyjskiego. W kościele Santa Maria in Monserrato wizerunkowi kanonizowanego 

w 1601 roku dominikanina Rajmunda z Penyafortu wyobrażonego na tle Barce-

lony, stolicy Katalonii, towarzyszył otaczany czcią wśród Katalończyków obraz 
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Madonny di Monserrato umieszczony w ołtarzu bocznym. Nieprzypadkowo w tej 

samej świątyni wystawiono również malarskie przedstawienie patronki Barcelony 

św. Eulalii, której podobizna widniała zarówno na satyrycznych i oszczerczych 

broszurach wymierzonych w Filipa iii, jak i na sztandarach dysydenckich wojsk, 

występujących przeciwko temu władcy w 1640 roku20. Wizerunek tej świętej stał 

się w Rzymie jasnym manifestem niezależności Katalończyków. Obraz ukazujący 

Dydaka z Alkali, andaluzyjskiego świętego z zakonu franciszkanów, znalazł swoje 

miejsce w drugim hiszpańskim kościele, San Giacomo, nawiedzanym z reguły przez 

mieszkańców rodzinnych stron kanonizowanego zakonnika. 

Kolejnym szeroko rozpowszechnionym zjawiskiem było promowanie w kościo-

łach narodowych kultów patronów zmarłych przedstawicieli danej społeczności, 

których pochowano w murach danej świątyni. Z perspektywy rodzin sprawujących 

pieczę nad kaplicami grobowymi wspomniana praktyka była z jednej strony źród-

łem prestiżu, z drugiej zaś formą zachowania pamięci o nieżyjących krewnych. 

W San Giovanni, kościele florentczyków, kaplica Francesca Scarlattiego została 

w 1586 roku poświęcona św. Franciszkowi, a kaplica Girolama di Duccia Manci-

niego w 1590 roku św. Hieronimowi21. Ołtarz w kaplicy grobowej portugalskiego 

kupca Antónia da Fonseki otrzymał wezwanie św. Antoniego Padewskiego, również 

Portugalczyka (Portugalia stanowiła wówczas dominium Hiszpanii), który przed 

przyjęciem zakonnego imienia nazywał się Fernando Martines de Bulhões. Fakt, 

że kaplicę wystawiono przy hiszpańskim kościele San Giacomo, mimo że istniały 

już wtedy kościół i hospicjum portugalskie, uczeni interpretują jako świadectwo 

politycznych interesów fundatora, zawdzięczającego swoją karierę kontaktom 

z Hiszpanami22.

Wreszcie, wyrazem najwyższego uznania dla każdej nacji było ulokowanie wi-

zerunków jej patronów w przestrzeni najważniejszej świątyni chrześcijańskiego 

świata – Bazyliki św. Piotra. Honoru tego dostąpili Czesi. Ich patroni mieli w ba-

zylice swój ołtarz co najmniej od xiv wieku. Pochodzące z tej nastawy malowidło 

odkryto w 1605 roku podczas rozbudowy świątyni i usuwania ołtarza św. Erazma. 

Na wspomnianym wizerunku ukazano św. Wacława w mitrze, trzymającego cho-

rągiew Przemyślidów z czarny orłem. Przed świętym patronem klęczą cesarz (Ka-

rol iv?) i arcybiskup, każdy z nich polecany przez orędownika – w przypadku 

władcy jest nim św. Prokop, za duchownym zaś wstawia się św. Wojciech23. Śladem 

Czechów podążyli Węgrzy. Patroni andegaweńsko-arpadzcy (święci Stefa, Eryk, 

Ludwik, Władysław, Elżbieta i Małgorzata) zostali ukazani obok Matki Boskiej  

oraz świętych Piotra i Pawła w nastawie ołtarza wzmiankowanej w inwentarzu 

z 1361 roku24.

* * *

Wielka waga, jaką przywiązywano w Rzymie do propagowania kultów lokalnych 

patronów w kościołach narodowych, znalazła swój oddźwięk także w koście-

le polskim. W punkcie dwudziestym trzecim statutów kościoła z 1646 roku, 
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a więc najstarszych zachowanych, zapisano, że: „Symbolem katolików każdego 

narodu są święci patroni narodowi, stąd najbardziej wskazane jest, aby uroczy-

stości świętych Królestwa Polskiego obchodzić jak najbardziej uroczyście”25. 

Akcentowano w ten sposób konieczność okazywania szczególnej troski o godną 

oprawę kultu świętych patronów, zwłaszcza tych wywodzących się z ziem pol-

skich. W świątyni funkcjonowały ołtarze pod wezwaniami aż trzech spośród 

nich – świętych Stanisława, Kazimierza i Jacka Odrowąża, co z dumą podkreślał 

w 1678 roku Teodor Billewicz w swoim Diariuszu podróży po Europie26. Bez 

wątpienia zatem warto poszukać odpowiedzi na pytania o zakres wykorzystania 

w kościele polskim w Rzymie symboliki świętych patronów Królestwa Polskiego, 

o poświęcone im ołtarze, a także przejawy artystyczne kultu, którym byli otacza-

ni – ich wizerunki malarskie (w tym eksponowane w nastawach ołtarzowych) 

i graficzne, a przede wszystkim o przykłady sięgania do związanej z patronami 

państwowymi ikonosfery w szeroko rozumianym rzemiośle artystycznym. Jak 

już zostało wspomniane, opiekę nad materialnymi przejawami kultu, w tym naj-

ważniejszymi relikwiami, sprawowali prowizorzy świątyni polskiej. Dbali o ich 

utrzymanie w dobrym stanie, ochronę przed kradzieżą, pozyskiwali nowe par-

tykuły. Rolą prowizorów było zapewnienie wiernym dostępu do relikwii i moż-

liwości bezpośredniego kontaktu z nimi27. De facto to właśnie prowizorzy byli 

odpowiedzialni za formowanie się i manifestację wspólnoty polskiej w Rzymie 

wokół patronów narodowych. 

W osiemnastowiecznych statutach kościoła położono szczególny nacisk na 

uroczyste i godne czczenie świąt patronów narodu polskiego. Zalecono sporzą-

dzenie spisu świętych patronujących krajowi nad Wisłą i odpowiednią promocję 

ich kultów pośród rodaków przebywających w Rzymie. Obok celebrowania święta 

św. Stanisława oraz rocznicy przeniesienia szczątków biskupa-męczennika ze 

Skałki na Wawel, nakazano szczególnie uroczyste obchodzenie świąt świętych 

Wojciecha, Kazimierza, Jacka i Stanisława Kostki oraz rocznicy konsekracji koś-

cioła. Koszty poniesione z tego tytułu, skrupulatnie odnotowywane w źródłach ar-

chiwalnych i opisane w protokołach, stanowiły większą część bieżących wydatków 

kościoła. Wprawdzie w statutach podkreślono konieczność szczególnego cele-

browania najważniejszych świąt kalendarza liturgicznego: Przemienia Pańskiego, 

Narodzenia Pańskiego, Zmartwychwstania, Zesłania Ducha Świętego, Wniebo-

wstąpienia, Bożego Ciała oraz wszystkich świąt Bożej Rodzicielki Dziewicy, ale 

oprawy mszy w ich wypadku musiały być niewspółmiernie uboższe, a wydatki 

niewielkie, sądząc z lakonicznych i rzadkich wpisów w rachunkach kościoła.

Pierwszy oficjalny wykaz świętych patronów Królestwa Polskiego: Wacława, 

Floriana, Wojciecha i Stanisława ustanowił kardynał Zbigniew Oleśnicki. Zo-

stali oni formalnie wpisani do artykułu czwartego statutów synodalnych die-

cezji krakowskiej z 1436 roku28. Wówczas, na wniosek Oleśnickiego i za zgodą 
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kapituły, wyższą rangę zyskały obchody liturgiczne wspomnienia św. Floriana. 

Odtąd w kolejnych dniach tygodnia odprawiano oficja poświęcone poszczegól-

nym świętym patronom, choć do brewiarza krakowskiego wpisano je dopiero 

w 1507 roku. Obecność patronów Królestwa w rycie liturgicznym w xvi wieku 

była powszechna, a dzięki mszałom krakowskim, poczynając od tego z czasów 

biskupa Jana Konarskiego, możliwa jest rekonstrukcja obrzędów towarzyszących 

procesjom na Skałkę w oktawie święta św. Stanisława oraz odbywanym na Kle-

parzu w święto św. Floriana. Także w litanii do Wszystkich Świętych wezwania 

do patronów Królestwa Polskiego ulokowane były kolejno, po tych do apostołów 

i męczenników. Zajęcie przez świętych Wojciecha, Stanisława, Wacława i Floriana 

uprzywilejowanej pozycji zarówno na frontyspisach kolejnych edycji mszałów 

i brewiarzy krakowskich, jak i w porządku modlitw upowszechniło ideę trakto-

wania tej grupy świętych jako patronów całego królestwa, na obszarze którego 

powszechnie posługiwano się krakowskimi księgami. Trudno się dziwić, że w tym 

wykreowanym przez ośrodek małopolski zespole patronalnym znalazło się aż 

trzech świętych otaczanych szczególnym kultem właśnie w Krakowie29. Znaczą-

cą rolę w upowszechnianiu tej idei odegrały również piętnastowieczne zbiory 

hagiograficzne, a także żywot św. Stanisława z 1511 roku oraz żywoty świętych 

Wojciecha, Stanisława i Floriana z 1517 roku, kolportowane na szeroką skalę dzięki 

zastosowaniu techniki drukarskiej30. 

Kult świętych patronów, rozpowszechniony w średniowieczu, szczególnie 

zyskał na znaczeniu i to w skali całego świata chrześcijańskiego w dobie no-

wożytnej, zwłaszcza po soborze trydenckim. W 1588 roku na mocy Konstytucji 

Immensa aeterni Dei papieża Sykstusa v powołano w Rzymie Kongregację Ob-

rzędów, która miała przyczynić się do skuteczniejszego wprowadzenia w życie 

postanowień soboru, w tym dotyczących kwestii związanych z prowadzeniem 

procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, liturgią, obrzędami oraz księga-

mi liturgicznymi31. W świetle szerzącej się reformacji powołanie wspomnianej 

kongregacji oraz odstąpienie od idei unii z Kościołem wschodnim zdaniem 

Wiktora Gramatowskiego „dowodzi zarazem szczególnej czujności i troski pa-

pieży o czystość liturgii w Kościele rzymskokatolickim”32. W zakresie rytów 

i ceremonii do zadań nowego urzędu należały: czuwanie nad właściwym celebro-

waniem obrzędów liturgicznych ustanowionych przez papieża i synody lokalne, 

ustalanie obowiązującego ceremoniału, sprawowanie pieczy nad edycjami ksiąg 

liturgicznych oraz odnowa i rewizja pontyfikału, rytuału i ceremoniału, a także 

ustalanie kalendarza dla kleru diecezjalnego i zakonnego, udzielanie przywilejów 

używania podczas sprawowania obrzędów specjalnych szat liturgicznych, troska 

o przestrzeganie etykiety w czasie wizyt składanych papieżowi przez ambasado-

rów i głowy państw, wreszcie – szczególnie istotne z perspektywy niniejszych 

rozważań – rozstrzyganie spraw dotyczących oddawania czci relikwiom, de-

cydowanie w sprawach dotyczących świętych lokalnych i zatwierdzanie kultu 

świętych patronów33. Jednocześnie obowiązkiem kongregacji było badanie cało-

kształtu zagadnień związanych z procesami beatyfikacyjnymi i kanonizacyjnymi 
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(rozdzielonymi podczas soboru trydenckiego) oraz czuwanie nad ich właściwym 

przebiegiem.

Starania Polaków o beatyfikację i kanonizację rodzimych świętych oraz wpro-

wadzenie do rzymskiego mszału, brewiarza i litanii formuł o patronach Króle-

stwa Polskiego podejmowane w kurii rzymskiej stanowiły jedną z kluczowych 

kwestii w stosunkach Polski ze Stolicą Apostolską i musiały silnie oddziaływać na 

kształtowanie się programu ideowego kościoła polskiego. Dowodem dużego zaan-

gażowania polskich elit w sprawy związane z procesami kanonizacyjnymi rodzi-

mych świętych (w tym Jana z Kęt, Stanisława Kostki, Jacka Odrowąża, księżnych

-klarysek Kingi i Salomei oraz bernardynów – Szymona z Lipnicy, Władysława 

z Gielniowa i Jana z Dukli) były liczne supliki, czyli listy postulacyjne, kierowane 

najpierw do papieża, a od 1588 roku do Kongregacji Obrzędów przez polskich 

władców, książąt, biskupów, przełożonych zakonnych oraz reprezentantów kleru 

diecezjalnego. Społeczne funkcje kultu świętych, w tym szczególnie patronów 

Królestwa Polskiego, podkreślali uczestnicy dyskusji na temat postanowień i na-

kazów wydanych podczas soboru trydenckiego, w tym recepcji nowego mszału 

rzymskiego – arcybiskup Stanisław Karnkowski, nuncjusz Alberto Bolo gnetti 

oraz konsultorzy liturgiści Stanisław Krasiński, Hieronim Podwodowski, Stani-

sław Sokołowski i Krzysztof Warszewicki34. Sokołowski był autorem oficjum ku 

czci świętych patronów Królestwa Polskiego wydanego w 1596 roku z polecenia 

kardynała Jerzego Radziwiłła. O jego zatwierdzenie polski kler zwrócił się do 

papieża Pawła v w 1608 roku35. Jednym z efektów starań podejmowanych przez 

Polaków w kurii rzymskiej było wydanie w 1605 roku pierwszego potrydenckiego 

mszału rzymskiego z formułami mszy o patronach Królestwa Polskiego (Missae 

propriae patronorum et festorum regni Poloniae)36. O intensywności polskich 

zabiegów świadczy choćby liczba suplik kierowanych z Polski do Stolicy Apo-

stolskiej oraz ich efekty. I tak na przykład 11 marca 1611 roku kardynał protektor 

Polski Alessandro Peretti di Montalto donosił Zygmuntowi iii Wazie, że Pięciu 

Braci Męczenników pozostanie w oficjum brewiarzowym37. 

Publikacji ksiąg liturgicznych towarzyszyły prace z zakresu hagiografii. 

Pierwszy potrydencki katalog patronów czczonych w Polsce opracował w Rzy-

mie Krzysztof Warszewicki (zm. 1603), kanonik krakowski, sekretarz biskupa 

poznańskiego Andrzeja Konarskiego w latach 1561–1572 i dworzanin króla Ste-

fana Batorego. W wydanym w 1601 roku wykazie zatytułowanym Reges, Sancti, 

Bellatores, Scriptores Poloni podał 48 imion świętych i błogosławionych oraz 

wyróżnił sześć grup męczenników. Dzieło to niewątpliwie wpłynęło na rozwój 

literatury hagiograficznej, w tym na pisma jednego z najsłynniejszych autorów 

tego rodzaju katalogów hagiograficznych – Marcina Baroniusza38. Prace So-

kołowskiego i Warszewickiego dobrze znał Stanisław Reszka, rektor kościoła 

polskiego. Właśnie ich dzieła, choć nie wiadomo które, duchowny ofiarował 

papieżowi w czasie prywatnej audiencji39. Żywoty polskich świętych, być może 

pióra jednego z tych autorów, odnotowano w najstarszych inwentarzach kościoła 
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pochodzących z 1610 („Vitae sanctorum in folio Poloniae [s]”)40 i 1613 roku 

(„Vitae sanctorum patronorum po polsku in folio”)41. Żywoty te zapewne zna-

li autorzy kształtującego się stopniowo programu ideowego polskiej świątyni, 

w którym rolę przewodnią odgrywali przede wszystkim święci polscy, najpierw 

Stanisław, Wojciech i Jacek Odrowąż, a w późniejszym czasie Kazimierz, Stani-

sław Kostka, Jana Kanty, Jadwiga i Kinga. W dni ich wspomnień liturgicznych 

w kościele polskim odprawiano szczególnie uroczyste msze. Zarówno liturgii, 

jak i innym elementom świątecznych obchodów towarzyszyła zwykle wyjątkowa 

oprawa plastyczna i muzyczna, co wymagało specjalnych zabiegów logistycz-

nych i decyzji o charakterze artystycznym, o których informacje, przynajmniej 

w części, przetrwały w źródłach archiwalnych. 

Najbardziej powszechnym przejawem kultu każdego świętego była obecność 

w przestrzeni kulturowej i obrzędowej jego wizerunków malarskich, rzeźbiar-

skich lub graficznych. Wizualizacja świętego służyła promowaniu jego kultu 

wśród wiernych, niezależnie od ich pochodzenia. We wnętrzu kościoła polskiego 

już w pierwszym znanym inwentarzu z 1610 roku odnotowano naklejony na 

płótnie obraz przedstawiający 12 patronów Polski („imago patronorum Polono-

rum duodecima”42), umieszczony w drewnianej ramie. Z kolejnego inwentarza, 

sporządzonego w 1613 roku, dowiadujemy się, że ów obraz był „długi, papierowy 

i podklejony płótnem”43. Mogły to być wizerunki, które pierwotnie wyrył na 

blasze miedzianej sam Treter, a następnie ich odbitkę wysłał Stanisławowi Soko-

łowskiemu44. Jest również prawdopodobne, że ów zespół rycin naklejonych na 

płótno wykonano w znanej oficynie Jacopa Laura, u którego wizerunki polskich 

patronów zamawiali dygnitarze świeccy i kościelni, w tym król Zygmunt iii 

Waza45 oraz prowizorzy kościoła narodowego46. Z kolei według informacji za-

wartych w inwentarzu z 1693 roku w prezbiterium wisiały malowane na płótnie 

obrazy ukazujące po stronie Ewangelii świętych Kingę, Wojciecha i Andrzeja 

Eremitę, a po stronie Epistoły św. Jadwigę, bł. Stanisława Kostkę i bł. Jana Kan-

tego47. W powszechnym użyciu był mszał rzymski. Wpisano go do inwentarza 

z 1693 roku jako pierwszą pozycję, odnotowując na jego temat: „habens ad finem 

missas sanctorum patronorum Regni Poloniae et sanctorum novorum usque ad 

Innocentim xii papam feliciter modernum a dominis provisoribus nunc com-

parata et insertus, quod est aliis missalibus maius bene resartum”48. W opisie 

kolejnych mszałów używanych w kościele, wydrukowanych w Rzymie, Wene-

cji czy Kolonii, każdorazowo podkreślano obecność w nich formuł w intencji 

świętych patronów Królestwa Polskiego49. Ich oficja wypisane były na odrębnej 

karcie pergaminowej ze złoconymi marginesami, wiszącej zapewne w zakrystii, 

a odnotowanej w 1693 roku50.
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4.2. Patronus principalis – Najświętszy Zbawiciel

Od momentu objęcia średniowiecznego kościoła przy via delle Botteghe Oscure 

przez Polaków nosił on podwójne wezwanie Najświętszego Zbawiciela i św. Sta-

nisława, dobitnie podkreślone w treści inskrypcji wykutej na fasadzie świątyni 

w 1582 roku51. Kult Najświętszego Zbawiciela, przejawiający się w przestrzeni 

kościoła poprzez wyeksponowanie relikwii Drzewa Krzyża Świętego oraz licz-

nych przedstawień malarskich i rzeźbiarskich, miał dla Polaków szczególną wagę. 

Znaczenie wspomnianych partykuł w świątyni nacji polskiej wykraczało poza 

zwyczajową cześć dla najważniejszych relikwii chrześcijańskich. W Europie rola 

kultu cząstek Drzewa Krzyża Świętego jako ideowego zwornika wspólnoty państw 

chrześcijańskich wzrosła między innymi w wyniku krucjat i coraz mocniej ak-

centowanego w życiu duchowym chrystocentryzmu52. Obok niepotwierdzonych 

hipotez o istnieniu takich relikwii w Polsce w xi i xii wieku już w następnym 

stuleciu pojawiło się wiele wzmianek źródłowych o fragmentach Drzewa Krzy-

ża. Według Długosza księżna Kinga ofiarowała katedrze na Wawelu szereg klej-

notów, w tym diadem, dla wykonania relikwiarza Drzewa Krzyża Świętego53. 

Relikwiarz z dużą partykułą Krzyża Świętego znajdował się w skarbcu książąt 

halickich we Lwowie, który w 1340 roku zdobył Kazimierz Wielki. Cenny obiekt 

kultu przechowywano w skarbcu koronnym do czasu wywiezienia przez Jana 

Kazimierza. Według innych przekazów relikwie w skarbcu koronnym były darem 

cesarza bizantyńskiego Manuela Paleologa dla Władysława Jagiełły, przekazanym 

w 1420 roku. W historiografii utrwalił się również pogląd, że Jagiełło miał otrzy-

mać taką partykułę w 1404 roku w pektorale od Wacława iv54. W kaplicy Bożego 

Ciała w katedrze krakowskiej przechowywano pacyfikał z cząstką Drzewa Krzyża 

należący do Jana Olbrachta. Dwa relikwiarze Drzewa Krzyża zostały uwzględ-

nione w spisie kosztowności króla Aleksandra Jagiellończyka, sporządzonym tuż 

przed jego śmiercią55.

W późnym średniowieczu wykształciła się koncepcja historiograficzna łą-

cząca początki państwa polskiego z umieszczeniem relikwii Krzyża Świętego 

na Łyścu, choć w rzeczywistości ich obecność w tym miejscu datuje się dopiero 

od xiv wieku. Ugruntowała się jednak polska legenda o węgierskim królewiczu 

św. Emeryku, który już w czasach Chrobrego miał ofiarować pięć cząstek Drzewa 

Krzyża Świętego opactwu na Łysej Górze56.  Według Marka Derwicha faktycznie 

były to relikwie ofiarowane krakowskiej parze książęcej, Bolesławowi v Wstyd-

liwemu i Kindze przez węgierskiego króla Stefana v w 1270 roku, a w opactwie 

na Łyścu złożył je Władysław Łokietek w 1308 roku. W średniowieczu wierzono 

w ich szczególną moc – miały odwracać nieszczęścia i klęski grożące krajowi. 

W czternastowiecznym Roczniku świętokrzyskim odnotowano opowieść o tym, 

jak wódz Tatarów Telebuga odstąpił od oblężenia klasztoru, gdy dowiedział 

się od Rusinów o przechowywanych w nim świętościach. Długosz przypisał 
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obecności relikwii świętokrzyskich pomyślność i bezpieczeństwo całego kró-

lestwa. Według relacji przedstawionej przez autora Roczników święte relikwie 

zdołał zrabować z klasztoru na Łyścu Kiejstut, który najechał ziemie polskie po 

śmierci Kazimierza Wielkiego. Pogański książę nie był jednak w stanie wywieźć 

cennego łupu na Litwę, gdyż podczas próby przekroczenia granicy zarówno 

zwierzęta ciągnące wozy ze zrabowanymi dobrami, jak i ludzie Kiejstuta mieli 

paść martwi. Niedługo po tym, jak relikwie zostały zwrócone, ład w królestwie 

przywróciło przybycie do Polski Ludwika Andegaweńskiego. W narracji Dłu-

gosza obecność relikwii okazuje się warunkiem prawidłowego funkcjonowania 

wspólnoty. Drugim istotnym wątkiem zaprezentowanej przez kronikarza historii 

jest gloryfikacja Andegawenów i ich rządów w królestwie, których owocem miały 

być w ostatecznym rozrachunku małżeństwo królowej Jadwigi z Władysławem 

Jagiełłą oraz związek Polski z Litwą, włączoną już za sprawą chrztu do grona 

państw chrześcijańskich. Pogaństwo Litwinów zostało zatem finalnie poskro-

mione właśnie dzięki relikwiom. Ich obecność, którą wszakże Polacy również 

zawdzięczali polsko-węgierskim związkom dynastycznym, miała zapewniać 

pomyślność nowemu związkowi Polski i Litwy oraz chrystianizacji Litwinów, 

a gwarantem tego stawał się sam Chrystus uobecniony dzięki partykule Krzyża 

Świętego57.

Koncepcję, w myśl której początki państwa polskiego i jego pomyślność były 

ściśle związane ze złożeniem relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Łyścu, wyrażoną 

przez Długosza w Rocznikach, podchwycił później Maciej Miechowita. Narracje te 

bez wątpienia należy zaliczyć do zespołu mitów kształtujących polską tożsamość 

narodową w późnym średniowieczu. Dzięki nim przeświadczenie o szczególnej 

opiece Opatrzności, jaką miała zapewniać Królestwu Polskiemu połączonemu 

z Litwą obecność świętokrzyskich partykuł, pozostawało żywe również u progu 

nowożytności. Także inne polskie kościoły, w tym przede wszystkim katedra na Wa-

welu, zawdzięczały swój prestiż uświęcającej obecności relikwii chrystologicznych. 

Gwóźdź z Krzyża Świętego ofiarowany Władysławowi Jagielle i Zofii Holszańskiej 

przez papieża Marcina v w 1425 roku jest przechowywany w skarbcu krakowskiej 

katedry po dziś dzień. 

Utożsamienie początków wspólnoty polskiej ze złożeniem na terenie państwa 

polskiego relikwii chrystologicznych i przypisanie im szczególnej pieczy nad związ-

kiem dynastycznym Andegawenów i Jagiellonów mogło być jeszcze jednym czynni-

kiem decydującym o dokonaniu przez Reszkę i Hozjusza wyboru średniowiecznego 

kościoła pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela na świątynię nacji polskiej. 

Pozostawienie i zaakcentowanie na fasadzie dotychczasowego wezwania wiązało 

się być może z chęcią uwypuklenia najważniejszego patrona Polaków i świątyni – 

Najświętszego Zbawiciela. 

Chrystologiczne wezwanie kościoła w dobie nowożytnej wpłynęło na program 

ideowy jego wnętrza. Materialnym dowodem na poparcie tej tezy jest odnotowa-

na w źródłach obecność licznych wizerunków Chrystusa w przestrzeni świątyni 

polskiej. Do najstarszych inwentarzy wpisano dwa obrazy ukazujące Chrystusa 

Ukrzyżowanego: jeden „staroświecki, przed którym gorywa lampa za taftą bia-

łą, subtelną”58, a drugi z napisem „Zofia Polacha”, upamiętniającym zapewne 
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fundatorkę tego dzieła59. Z kolejnych inwentarzy wynika, że pierwszy ze wspo-

mnianych wizerunków wisiał w kościele „za siatką” i był malowany na desce, drugi 

natomiast znajdował się w zakrystii60; w tych samych źródłach odnotowano rów-

nież obraz Ecce Homo, nie określając jednak, gdzie był przechowywany61. 

W 1646 roku kanonik gnieźnieński Mateusz Judycki ufundował ołtarz Ukrzyżo-

wania, być może w miejscu usytuowania wspomnianego wcześniej obrazu z takim 

właśnie przedstawieniem. W nastawie umieszczono drewniany, rzeźbiony krucyfiks; 

biodra Ukrzyżowanego okrywało jedwabne perizonium. W 1647 roku prowizorzy 

zdecydowali o umieszczeniu na nowym ołtarzu relikwii Drzewa Krzyża Świętego, 

zamkniętych w relikwiarzu posadowionym na specjalnej konstrukcji; księżom za-

lecono odprawianie przy nim mszy roratnich w okresie adwentu62. 

Według Długosza relikwię drzewa Krzyża Świętego wystawiono w katedrze 

na Wawelu dla pociechy wiernych i chwały Kościoła krakowskiego. Bez wątpie-

nia służyło to również podniesieniu prestiżu świątyni. W świetle tej i innych, 

zaprezentowanych wyżej informacji na temat społecznych funkcji kultu relikwii 

również zwyczaj eksponowania partykuł w rzymskim kościele nacji polskiej należy 

postrzegać nie tylko w kategoriach powszechnie praktykowanego przejawu ów-

czesnej religijności, ale również jako swoiste narzędzie budowania i reprezentacji 

tożsamości narodowej oraz czynnik konsolidujący wspólnotę polską w Wiecz-

nym Mieście. Okoliczności pozyskania partykuł otaczanych kultem w świątyni 

narodowej nie są znane, choć nie jest wykluczone, że relikwie te były częścią 

pierwotnego wyposażenia kościoła; w najstarszych inwentarzach pochodzących 

z drugiej dekady xvii wieku nie ma o nich wiadomości. W 1693 roku relikwie 

przechowywano w srebrnym relikwiarzu w kształcie rotundy („Unum reliquia-

rium argenteum cum crystallo rotunda, in quo conservatur crux de ligno Sanctae 

Crucis facta est libra unius, unciarum sex et sex denariorum, non excludendo ab 

eodem pondere chrystallum cum ligne Sanctae Crucis. Hoc idem reliquiam est 

designatum sigillo supra ceram Hispanicam cum filo serices rubei coloris”63). 

W 1724 roku, a więc przed Rokiem Jubileuszowym, relikwiarz ten przechowy-

wano w zakrystii. W tym samym roku, na posiedzeniu, które prowizorzy odbyli 

1 sierpnia „z troski o większy kult, cześć i honor dla rzeczonego Drzewa Krzyża 

Świętego”64, zdecydowano o przeniesieniu relikwiarza w pierwotne miejsce w oł-

tarzu oraz zobligowano zakrystiana do wypełnienia postanowienia i zakupienia 

nowego cyborium, w którym relikwiarz miał być przechowywany65. Wpisano 

go do inwentarzy z 1747 oraz 1756 roku66. W tym ostatnim został opisany jako 

„reliquiaro [s] d’argento, fatto a guisa di ampolla, dove si conserva il Legno della 

Santissima Croce senza autentica”67. Dzieło zachowało się do dzisiaj (il. 115)68. 

 Ibidem.
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Jego stopa została wykonana na rzucie koła, płaszcz jest dwustrefowy, ozdobiony 

wieńcem z liści laurowych i palmetami, a nodus w typie gruszkowatym został 

ujęty od dołu i góry listkami akantu. Trzon zwieńczono spłaszczoną kulą pokrytą 

liśćmi akantu, stanowiącą podstawę cylindrycznej oprawy szklanego pojemnika, 

ujętego drobnymi spływami wolutowymi i zwieńczonego spłaszczoną, dwustre-

fową kopułką z krzyżem. Relikwiarz jest typowym produktem włoskich pracow-

ni złotniczych. Zbliżone naczynie, datowane na połowę xvii wieku, znajduje się 

w skarbcu kościoła parafialnego w Sauris69. 

Ołtarz Ukrzyżowania, ufundowany w 1646 roku, został zlikwidowany 

w 1755 roku. Znajdującą się w nim drewnianą figurę usunięto, a jej późniejsze 

losy nie są znane. Miejsce krucyfiksu, w związku z nowym patrocinium ołtarza, 

zajął wizerunek bł. Jana Kantego. Funkcję ołtarza Ukrzyżowania zaczął pełnić 

wiszący w zakrystii obraz, namalowany w 1715 roku przez Czechowicza (il. 116–

–117). Mimo przekonującej, jak mogłoby się wydawać, wzmianki archiwalnej 

z 16 marca 1715 roku, mówiącej o wypłaceniu temu artyście 6 skudów za „quadro 

del Sanncttissimo [s] Crocifisso fatto la sacrescia”70 forma artystyczna zacho-

wanego wizerunku budzi pewne wątpliwości. Obraz jest kopią znanego dzieła 

Guida Reniego, które znajduje się w ołtarzu głównym kościoła San Lorenzo in 

Lucina. Przypisywany Czechowiczowi wizerunek w kościele polskim jest jednak 

znacznie słabszy pod względem artystycznym od późniejszych dzieł geniusza 
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polskiego baroku. Mogła to być praca wczesna, która wyszła spod pędzla nie-

ukształtowanego jeszcze warsztatowo, młodego adepta Accademia di San Lucca. 

Istnieje również możliwość, że malarz otrzymał wspomniane wynagrodzenie za 

konserwację, przemalowanie lub naprawę starszego płótna. W najstarszych in-

wentarzach kościoła odnotowano bowiem obraz z wizerunkiem ukrzyżowanego 

Zbawiciela wysoki na 2 łokcie (ok. 120 cm), co odpowiada wymiarom omawia-

nego dzieła71. Tylko gruntowne badania konserwatorskie, odczyszczenie obrazu 

z nawarstwień, wydobycie jego pierwotnego kolorytu i odsłonięcie najstarszej 

warstwy malarskiej pozwoliłyby na ostateczne rozstrzygnięcie tego zagadnie-

nia. W momencie likwidacji funkcjonującego w kościele ołtarza Ukrzyżowania 

mogło powstać istniejące do dzisiaj, stiukowe obramienie obrazu w zakrystii. 

Kształt tej ramy jest zbliżony do formy obramienia z około 1730 roku, którym 

ujęto starszą figurę Ukrzyżowanego w kościele San Francesco alle Stimate, którą 

wykonał Alessandro Algardi.

Obok licznie wzmiankowanych w cytowanych inwentarzach, pojedynczych 

krucyfiksów, stojących na ołtarzach lub w zakrystii, na uwagę zasługuje zachowany 

do dzisiaj obraz ukazujący Chrystusa leżącego na ziemi, z nogami ugiętymi w ko-

lanach, oraz dwóch stojących nad nim oprawców (il. 118). Jeden z nich, zwrócony 

frontalnie, trzyma łańcuch zaciśnięty na szyi Zbawiciela, a drugi, odwrócony do 

widza tyłem, kopie dręczonego Chrystusa i zamierza się na niego łańcuchem. 

Cała scena jest ukazana na ciemnym tle celi, z widocznymi w głębi schodami 
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i szkicowo zarysowanymi budynkami, od których odcinają się sylwetki starszego 

mężczyzny z aureolą i postacie trzech kobiet. Obraz jest wzmiankowany po raz 

pierwszy w inwentarzu z 1693 roku72. Powstał zapewne w oparciu o rycinę, z której 

korzystał również nieznany autor dzieła o zbliżonej kompozycji, znajdującego się 

w klasztorze Franciszkanów w Krakowie73. 

4.3. Patronus secundarius – święty Stanisław 

Z perspektywy Polaków przybywających do Wiecznego Miasta fundamentalną 

rolę w budowaniu i konsolidowaniu narodowej tożsamości w Rzymie odegrali 

święci polscy, a w szczególności patroni Królestwa Polskiego. Nieprzypadkowo na 

drugiego patrona polskiej świątyni wybrano św. Stanisława – pierwszego polskiego 

męczennika, związanego od najdawniejszych czasów z państwem i symbolicznie 

uczestniczącego w kształtowaniu jego struktur politycznych i kościelnych. Jak 

wspomniano w pierwszym rozdziale niniejszej książki, św. Stanisław był również 

jednym z patronów kaplicy w średniowiecznej świątyni Najświętszego Zbawiciela 

oraz osobistym patronem Hozjusza i Reszki. 

Nadawanie rzymskim świątyniom różnych nacji wezwań patronów narodowych 

było zjawiskiem powszechnym. Kościół Francuzów nosił patrocinium św. Ludwika, 

Hiszpanów – św. Jakuba, florentczyków – św. Jana Chrzciciela, patrona ich miasta, 

a Mediolańczyków aż dwóch patronów Mediolanu – świętych Ambrożego i Karo-

la Boromeusza. Ustanowiony oficjalnie w 1253 roku kult św. Stanisława, krakow-

skiego biskupa zamordowanego z rozkazu króla podczas buntu możnych, nabrał 

uniwersalnego charakteru za sprawą autora jego biografii Wincentego z Kielczy. 

Hagiograf powiązał żywot biskupa z odbudową zjednoczonego królestwa, którego 

fundamentem stały się relikwie w postaci ciała męczennika złożonego w katedrze 
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na Wawelu oraz ich szczególny kult. Ogłoszenie kanonizacji biskupa Stanisława 

8 września 1253 roku w Asyżu, w obecności książąt i biskupów wszystkich dziel-

nic, którym rozdano cząstki relikwii świętego, było swoistym manifestem jedności 

mieszkańców rozbitego królestwa, a partykuły miały zapewnić patronat świętego 

nad każdą z części podzielonego państwa. Opisane w Vita maior poćwiartowanie 

zwłok zaraz po męczeńskiej śmierci biskupa Stanisława było interpretowane jako 

zapowiedź rozbicia dzielnicowego, a ich cudowne scalenie jako antycypacja zjedno-

czenia królestwa. O zjednoczeniowej roli kultu św. Stanisława najdobitniej świadczą 

najstarsze zabytki sfragistyki: pieczęć Leszka Czarnego i krakowska pieczęć ławni-

cza, omówione skrupulatnie przez Zenona Piecha74. Wreszcie cześć, jaką otaczano 

św. Stanisława, w opinii Marcina Pauka nosi wszelkie cechy charakterystyczne dla 

kultów świętych dynastów w krajach ościennych75. Święty zyskał szczególny sta-

tus opiekuna dynastii Jagiellońskiej i szafarza korony królewskiej76. Formy i treści 

jego kultu przyrównywano w literaturze do działań, które prowadził w Czechach 

Karol iv, akcentując wątki dynastyczne w kulcie św. Wacława, a także do poczynań 

węgierskich Andegawenów rozwijających kult św. Władysława czy też Habsburgów 

promujących kult św. Leopolda77. 

Na obrazie w ołtarzu głównym świątyni nacji polskiej św. Stanisław został wy-

obrażony jako patronus secundarius obok tronującego Chrystusa, czyli patrona 

głównego, oraz świętych Wojciecha i Jacka. Święto patrona kościoła było okazją 

do organizowania corocznych zgromadzeń Polaków przebywających w Rzymie. 

Podczas tych zebrań – w poczuciu szczególnej pieczy świętego, gwaranta poko-

ju ziemskiego i ładu prawnego, dawniej uważanego także za opiekuna zjazdów 

i wieców politycznych – wybierano rektora i zarząd kościoła, rozstrzygano kwestie 

sporne oraz podejmowano uchwały związane z bieżącym funkcjonowaniem ho-

spicjum. Dla pokreślenia roli krakowskiego świętego oraz z „poczucia obowiąz-

ku i wdzięczności”78 prowizorzy postanowili uroczyście obchodzić także święto 

przeniesienia zwłok św. Stanisława z kościoła na Skałce do katedry na Wawelu, 

przypadające wówczas 27 września79. Średniowieczny kult świętego w Polsce i pro-

pagowanie szeregu powiązanych z nim treści na gruncie rzymskim najwyraźniej 

znalazły swoją kontynuację w dobie nowożytnej. 

Szczególną rolę w procesie rozwoju kultu św. Stanisława pełniły jego relikwie 

złożone w kościołach. W Vita maior, a także w przekazach z xiv i xv wieku 

oraz Pochwale Krakowa autorstwa Stanisława Ciołka podkreślano, że relikwie 

zamordowanego biskupa uświęciły cały Kraków i jego katedrę, podobnie zatem 

musiały uświęcać miejsce swojej rzymskiej lokacji, podnosząc rangę świątyni 
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nacji polskiej80. Zwyczaj przekazywania szczątków biskupa władcom i instytu-

cjom chrześcijańskiego świata był kultywowany niemal od chwili kanonizacji 

męczennika. Ramię biskup krakowski Prandota ofiarował królowi czeskiemu 

Przemysłowi ii Ottokarowi. Wcześniej szczątki świętego otrzymały katedra we 

Wrocławiu i kościół św. Franciszka w Asyżu. W 1324 roku relikwie trafiły do 

kościoła klasztornego Sankt Florian w Austrii. Jak przypuszcza Anna Lepacka, 

relikwie św. Stanisława pozyskał dla kościoła polskiego w Rzymie jeszcze przed 

1588 rokiem ksiądz Stanisław Reszka właśnie w Asyżu81. W kościele polskim prze-

chowywano je wraz z innymi partykułami w srebrnej skrzynce zwieńczonej krucy-

fiksem, którą ufundował król Stefan Batory. W 1610 roku opisano ją następująco: 

„Item una cista de argento grande cum reliquiis con la croce de argento di sopra 

et il crocefisso de argento et inscriptione «Stephanus rex Poloniae»”82. Podczas 

komisyjnego sprawdzenia relikwiarza w 1647 roku okazało się, że znajdujący się 

w nim pojemnik był otwarty83, a partykuły (przynajmniej ich część) opatrzone 

pieczęcią biskupa żmudzkiego Jerzego Tyszkiewicza84. Stwierdzono wówczas brak 

relikwii św. Andrzeja. Pojemnik ponownie zapieczętowano pieczęciami kościoła 

i członków komisji. W 1658 roku we wspomnianym relikwiarzu umieszczono inne, 

ale bliżej nieokreślone relikwie i ustawiono go na ołtarzu św. Stanisława85, gdzie 

został odnotowany w 1693 roku86. O formie artystycznej skrzynki relikwiarzo-

wej wiadomo niewiele – w 1620 roku zapisano, że była wykonana „dziurkowaną 

robotą”87, a w inwentarzu z 1693 roku wskazano Neapol jako miejsce wykonania 

dzieła88. Eksponowanie partykuł na ołtarzu było zgodne z powszechną praktyką, 

która ukształtowała się po soborze trydenckim, a forma relikwiarza nawiązywała 

zapewne do podobnych dzieł wykonywanych we Włoszech i w Polsce89. Ostatnia 

wzmianka o tym obiekcie pochodzi z połowy xviii wieku. Został wówczas opisany 

jako „una capella di filagrana tutta di argento”90; odnotowano równie, że zdobił 

go wizerunek św. Stanisława91. 

Wspomniany wyżej relikwiarz nie był w kościele polskim jedynym zawiera-

jącym cząstki św. Stanisława. Dwa następne podarowała do świątyni krakowska 

kapituła katedralna. Pierwszy trafił do Rzymu na przełomie xvi i xvii wieku, 
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a drugi w 1682 roku. Ten z przełomu stuleci miał kształt krzyża, był wykonany ze 

srebra i złocony, ozdobiono go także herbem kapituły92. Wiara w cudowną moc 

przechowywanych wewnątrz partykuł musiała być silna, skoro w księdze proto-

kołów w 1620 roku obszernie opisano cud uzdrowienia syna krawca Alessandra 

Bandieriego, który po ucałowaniu krzyża z relikwiami polskiego świętego natych-

miast wydobrzał93. Drugi relikwiarz miał formę krzyża z figurą Chrystusa i został 

wpisany do inwentarza w 1693 roku94. Czwarty, nowy relikwiarz na cząstki pol-

skiego męczennika sprawiono w 1752 roku. Wiadomo, że był srebrny i miał drew-

nianą podstawę, a jego dekorację stanowiły rzeźbione rogi obfitości95. Autorem 

tego dzieła był złotnik Giuseppe Merlini96. Ostatni relikwiarz na szczątki patrona 

kościoła sprawiono w 1771 roku. Wykonał go złotnik Alessandro Giuseppe Bar-

tolotti97, nadając swemu dziełu kształt srebrnego popiersia („busto di argento”98) 

z miejscem na partykuły.  Relikwiarz musiał być okazały, skoro wydano na niego 

znaczną kwotę o wysokości 75 skudów99. Taka forma relikwiarza „mówiącego” była 

powszechnie uważana za najbardziej odpowiednią dla przechowywania odsepa-

rowanych od ciała głów, a przy okazji także prezentowania wiernym wizerunku 

świętego. Relikwiarz o tym właśnie kształcie, przeznaczony do przechowywania 

głowy św. Stanisława, znajdował się w katedrze na Wawelu, o czym wspomniał 

w 1603 roku autor najstarszego przewodnika po Krakowie100. Relikwiarze tego 

typu, nazywane hermowymi, były popularne zarówno w sztuce włoskiej, jak i środ-

kowoeuropejskiej. Najczęściej jednak, tak jak w kościele polskim, przechowywano 

w nich tylko cząstki relikwii i to niekoniecznie głów. Dalsze losy wspomnianego 

obiektu ze świątyni nacji polskiej nie są znane. 

Patronus secundarius posiadał również w przestrzeni kościoła swój odrębny 

ołtarz (il. 119)101, którego początki sięgają być może jeszcze okresu przed 1588 ro-

kiem. W nastawie widniał obraz ukazujący Wskrzeszenie Piotrowina, odnotowany 

w inwentarzu z 1610 roku102. Około 1753 roku zastąpiono go obecnie znajdującą 

się w tym miejscu kompozycją autorstwa Tadeusza Kuntzego (il. 120–123), któ-

rego sygnatura widnieje na bocznej krawędzi przedstawionej na obrazie płyty 

nagrobnej (il. 123)103. Malarz mógł być autorem koncepcji ikonograficznej płótna, 
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które powstało zapewne z okazji pięćsetlecia kanonizacji św. Stanisława, w Polsce, 

a zwłaszcza w diecezji krakowskiej, obchodzonego bardzo uroczyście104. Funda-

tora obrazu należałoby zapewne upatrywać w biskupie krakowskim Andrzeju 

Stanisławie Kostce Załuskim, protektorze malarza, finansującym jego rzymską 

edukację w Akademii Francuskiej oraz inicjatorze wielu przedsięwzięć związanych 

z krakowskimi obchodami jubileuszu kanonizacji105. Z tej samej okazji Kuntze 

wykonał w Rzymie obrazy przeznaczone do katedry na Wawelu, do nowych ołtarzy 

w nawie i ambicie, poświęcone patronom Polski i Krakowa (świętym Michałowi, 

Wojciechowi, Florianowi i Kazimierzowi). Być może to właśnie biskup Załuski 

polecił wydanie w Rzymie żywota św. Stanisława, a właściwie skróconej wersji 

historii męczennika, przedstawionej przez Jana Długosza106. Publikację zamówili 

prowizorzy kościoła polskiego. W ich rachunkach odnotowano dwie wpłaty: dla 

opata bliżej nieokreślonego klasztoru Giusta Orsiniego za opracowanie tekstu 

w języku włoskim107 oraz dla drukarza Carla Barbielliniego za wydrukowanie 

gotowego żywota. Nazwisko rodziny Barbiellinich widnieje również na karcie 

tytułowej owego Compendio della vita […] di S. Stanislao vescovo di Cracovia 

e protomartire del Regno di Polonia (Roma 1753), w adnotacji o wydawcy, brzmią-

cej: „Presso gli Eredi Barbiellini Marcanti di Libri e Stampatori a Pasquino”108. 

W tej samej rodzinnej oficynie wydawniczej – u Pietra Paola (1758), a następnie 

Francesca Barbiellinich (1764) – prowizorzy kościoła zamówili kolejne edycje 

druku109. We wspomnianym roku obchodów pięćsetlecia kanonizacji prowizorzy 

zakupili 30 egzemplarzy dzieła u księgarza Gaetana Manny110, a w późniejszym 

czasie zlecali kopiowanie tej publikacji111. 
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Zgodnie z postanowieniami soboru trydenckiego i szczegółowymi wytycz-

nymi Karola Boromeusza wizerunki świętych winny być umieszczane w bliskiej 

odległości od ich relikwii. W pobliżu ołtarza bocznego, gdzie zazwyczaj ekspono-

wane były partykuły, zawieszono cztery obrazy ze scenami z legendy o św. Stani-

sławie. Pierwszy raz zostały wspomniane w 1613, a po raz kolejny w 1615 roku („na 

płótnie malowane, na nich jest historyja ś. Stanisława, te są w górę na ścianach 

w kościele”)112. W 1640 roku wykonano do nich nową, drewniana ramę113. Obra-

zy te w xviii wieku zostały zapewne usunięte114. Zastąpiono je trzema dużych 
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rozmiarów płótnami, które zawieszono w zakrystii, gdzie znajdują się do dzisiaj. 

Dzieła te, dotychczas przypisywane Szymonowi Czechowiczowi115 lub Salvato-

remu Monosiliowi116, w rzeczywistości wykonał Filippo Bracci. Wynagrodzenie 

w wysokości 43 skudów za ich namalowanie otrzymał w 1753 roku117; ramy 

wyzłocił rok później Andrea Dozzi118. Obrazy powstały zatem z okazji wspo-

mnianej rocznicy kanonizacji świętego. Ukazano na nich Wskrzeszenie Pio-

trowina (il. 124–125), Śmierć św. Stanisława (il. 126–128) i Glorię św. Stanisława 

 Machejek a, s. .

 Atrybucja autora inwentarza; , sygn. -, k. r.

 Wypłatę wynagrodzenia odnotowano w  r.: „Al signore Filippo Bracci, pittore, in die vene-
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w Niebie (il. 129–131)119. W jakim stopniu płótna nawiązują do poprzednich 

obrazów, trudno rozstrzygnąć. Ze źródeł nie wynika, aby kompozycje projek-

tował ktokolwiek inny niż sam malarz, być może po konsultacjach z którymś 

z prowizorów, a niewykluczone, że z samym Tadeuszem Kuntzem. Źródłem li-

terackim była zapewne włoska wersja wspomnianego żywota autorstwa Giusta 

Orsiniego120. W inwentarzu z 1615 roku uwzględniono jeszcze jeden wizerunek 

św. Stanisława, ale nie podając informacji o jego lokalizacji121.  

Cykl powstały z okazji pięćsetlecia kanonizacji św. Stanisława namalowany jest 

z dużym rozmachem, a najważniejsi bohaterowie każdej ze scen zostali w bardzo 

czytelny sposób wyeksponowani. Niestety poziom artystyczny tych dzieł należy 

uznać za odbiegający od jakości malarstwa rzymskiego tego okresu. W scenie 

Wskrzeszenia Piotrowina kompozycja została podzielona na dwie części – po 

 Są to obrazy o wymiarach  ×  cm ( ×  z ramą), namalowane techniką olejną na 

płótnie. Odnotowano je w inwentarzu z  r.; , f. , op. , sygn. , k. v–r, v.
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lewej stronie płótna ukazano biskupa i towarzyszącego mu diakona, po prawej 

Piotrowina, któremu święty pomaga wyjść z grobu, chwytając wskrzeszonego 

za nadgarstek, w tle zaś przedstawiony został zasiadający na tronie Bolesław 

Śmiały, ponad ramieniem którego widoczna jest głowa jeszcze jednego świadka 

niecodziennego zdarzenia. Kadr drugiego obrazu niemal w całości wypełniają 

postacie biskupa i monarchy – święty klęczy przed ołtarzem, król natomiast 

chwyta Stanisława jedną ręką za ramię, w drugiej zaś wznosi gotową do zadania 

ciosu szablę. Po lewej wyobrażony został diakon odwrócony plecami do widza 

i unoszący do góry ręce w geście rozpaczy, po prawej wyłaniają się zza chmur 

trzy anielskie główki. Na trzecim obrazie w centrum kompozycji widoczny jest 

św. Stanisław rozkładający wzniesione ręce i wpatrujący się w górę. Towarzyszą 

mu jedynie anioły trzymające palmę męczeństwa, miecz oraz infułę. Wszystkie 

trzy płótna malowane są w typowej dla środowiska rzymskiego konwencji, sze-

rokimi pociągnięciami pędzla, z charakterystycznym rzeźbiarskim modelunkiem 

twarzy i kończyn. Pod względem ikonograficznym obrazy utrzymane są w tra-

dycyjnej konwencji, której wykorzystanie sięga najstarszych dzieł ze scenami 

z legendy świętego122. 

Wzmiankowany w archiwaliach autor płócien znany był dotychczas z fresku na 

sklepieniu w kaplicy św. Franciszka Ksawerego w rzymskim kościele San Andrea al 

Quirinale (1746)123. Być może był spokrewniony z rzeźbiarzem Pietrem Braccim, 

autorem pomnika nagrobnego Marii Klementyny Sobieskiej w Bazylice św. Piotra 

(1742), lub – co wydaje się bardziej prawdopodobne – był to ten sam artysta, którego 

jednak z niewiadomych przyczyn odnotowano w archiwaliach jako Fillippa. Pietro 

Bracci należał do znanych rzeźbiarzy rzymskich, do tego z polskim środowiskiem 

wiązały go choćby prace przy nagrobku Sobieskiej. Cieszył się również opinią zna-

nego rysownika124. Dzieła w kościele św. Stanisława byłyby pierwszymi znanymi 

pracami malarskimi tego artysty. 

Trudności przysparza ustalenie autorstwa niewielkiego owalnego obrazu 

z przedstawieniem Wskrzeszenia Piotrowina (il. 132–134). Agnieszka Bender 

przypisała to dzieło Kuntzemu125. Być może pełniło ono rolę szkicu malarskiego 

do przyszłej kompozycji lub do wizerunku graficznego kolportowanego wśród 

wiernych. Na obrazie ukazano świętego w długiej, białej albie z ozdobnymi man-

kietami i narzuconej na plecy kapie, nachylającego się i wydobywającego za rękę 

z grobu niemal nagiego Piotrowina. Obok biskupa stoi szlachcic w delii i kontuszu, 

co mogłoby świadczyć o tym, że przedstawienie namalował polski artysta, znający 

ówczesne realia z autopsji. Za Piotrowinem widoczni są dwaj diakoni o niepropor-

cjonalnie dużych głowach, ubrani w czarne sutanny i białe komże. 

Uzupełnieniem drukowanych żywotów popularyzujących sylwetkę pierwsze-

go polskiego męczennika były hagiograficzne ryciny z przedstawieniami świę-

tych, najczęściej rozdawane uczestnikom uroczystych mszy. W xvii wieku tego 

rodzaju graficzne wizerunki świętych patronów Królestwa Polskiego, przezna-

czone dla polskich odbiorów, tworzył w Rzymie Jacopo Lauro126. Pierwszą rycinę 
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z wyobrażeniem krakowskiego świętego biskupa wydał w 1600 roku i zatytułował 

S. Stanislavs Polonvs episcopvs Cracoviensis et martyr. Rycina powstała z okazji 

przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego oraz dziesięciolecia pontyfikatu 

Klemensa viii. Jej autor zaznaczył, że za inspirację posłużył mu znany katalog 

hagiograficzny polskich świętych patronów, którego autorem był Marcin Baro-

niusz127. Centralnej scenie Wskrzeszenia rycerza Piotrowina towarzyszy 10 owal-

nych, podpisanych u dołu pól, w których zilustrowano życie i cuda świętego 

Stanisława. Inną rycinę, wydaną w 1608 roku pod tytułem Św. Stanisław biskup 

męczennik jako patron Królestwa Polskiego Lauro dedykował biskupowi krakow-

skiemu Piotrowi Tylickiemu128. W ujętej arkadą centralnej części kompozycji 

umieścił scenę Wskrzeszenia Piotrowina na tle iluzjonistycznej architektury. 

Sześć scen z życia męczennika autor wyobraził na archiwolcie arkady, a przed nią 

przedstawił czterech świętych: Szymona z Lipnicy, biskupa Jana Grota, biskupa 

Iwa Odrowąża oraz Jana z Kęt. Wkrótce ryciny Laura powielono w kolońskiej 

oficynie Petera Overadta (1605)129. Graficzne wizerunki św. Stanisława zama-

wiali w xvii i xviii wieku prowizorzy kościoła narodowego. Świadczą o tym 

odnotowane w ich rachunkach wypłaty, najpierw dla Jacopa Laury, choćby za 

cztery wizerunki św. Stanisława zamówione w kwietniu 1635 roku130, a następnie 

dla Carla Grandiego, któremu płacono za drukowane przedstawienia patrona 

w 1752 i 1753 roku, a także w pięćsetną rocznicę kanonizacji (zamówiono wów-

czas 300 rycin)131 oraz w 1755 roku132. Jest niemal pewne, że graficzne wyobra-

żenie św. Stanisława zachowane w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie 

(Muzeum Czartoryskich) jest odbitką ryciny Grandiego z 1755 roku (il. 135)133. 

W 1760 roku rektor Antoni Sierakowski zamówił 250 wizerunków polskiego 

świętego drukowanych na papierze oraz 10 drukowanych na jedwabiu i częś-

ciowo złoconych134. 

Wizerunek św. Stanisława znalazł się również na trzech antepediach: umiesz-

czonym na ołtarzu głównym i zakomponowanym w sposób nawiązujący do 

obrazu ołtarzowego: „unum ex adamasco […] cum tribus imaginibus: Salvatoris, 

sanctorum Stanislai et Adalberti”135, na czerwonym antepedium z herbem fun-

datora, kanonika Jana Foxa136 oraz na sprawionym w 1639 roku antepedium prze-

znaczonym do ołtarza św. Jacka137. Sceny z życia świętego znalazły się na antepe-

diach z fundacji biskupa Załuskiego, powstałych na przełomie 1757 i 1758 roku. 
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Wizerunek patrona widniał także na kilku niewielkich paramentach liturgicz-

nych: srebrnym, złoconym pacyfikale odnotowanym w 1613 roku138, łódce 

wzmiankowanej w 1693 roku i opatrzonej inskrypcją: sanctus stanislaus 

episcopus cracoviensis et martyr poloniae139, lampie zakupionej za 

pieniądze z ofiar Polaków w 1676 roku, a także dwóch ornatach odnotowanych 

w 1613 roku, z których jeden został ufundowany przez kanonika lwowskiego Jana 

Solikowskiego140 oraz na ornatach białym, czerwonym i czarnym wpisanych do 

inwentarza w 1693 roku141. 

Rola wizerunków św. Stanisława w przestrzeni kościoła narodowego wydaje 

się być co najmniej podwójna. Z jednej strony służyły one szerzeniu kultu święte-

go w jego aspekcie czysto religijnym, z drugiej silnie eksponowano w nich wątki 

państwowe w biografii świętego. Istotną rolę odgrywał topos orłów, które według 

przekazu hagiograficznego zawartego na kartach Vita maior pełniły funkcję straż-

ników poćwiartowanego ciała św. Stanisława, scalonego następnie w cudowny 

sposób. W średniowieczu, ale i w czasach nowożytnych, poćwiartowanie za-

mordowanego biskupa powszechnie wiązano z upadkiem wczesnopiastowskiego 

państwa, a zrośnięcie się ciała męczennika ze zjednoczeniem królestwa142. Orły 

św. Stanisława były zatem jednym z najbardziej nośnych znaków wielowiekowej 

tożsamości wspólnoty oraz roli świętego patrona w jej dziejach. Jako motyw 

ikonograficzny już w średniowieczu miały ugruntowaną tradycję w sztuce pol-

skiej143. Cztery orły towarzyszą świętemu na jednym z odlewanych w Krakowie 

znaków pielgrzymich z drugiej połowy xiii wieku, zaliczanych do najstarszych 

zabytków sztuki na ziemiach polskich144. Podobne przedstawienia umieszczono 

na rewersie tympanonu kościoła św. Stanisława w Starym Zamku (trzecia ćwierć 

xiii wieku), na pieczęciach biskupa Prandoty i kapituły krakowskiej (połowa 

xiii wieku) oraz na przedniej okładzinie oprawy ewangeliarza wzmiankowane-

go w inwentarzu katedry na Wawelu z 1563 roku145. Ptaki te dźwigały srebrną 

trumnę świętego z daru królowej Elżbiety Łokietkówny. Widnieją również na 

trumnie ufundowanej przez Zygmunta iii w 1633 roku – przedstawiono je obok 

przypisywanego św. Stanisławowi herbu Prus i oraz w scenie zrośnięcia się zwłok. 

Orły podtrzymywały relikwiarz ramienia świętego ufundowany do kościoła kate-

dralnego w 1631 roku przez Tomasza Zamojskiego oraz relikwiarz z daru biskupa 

Marcina Szyszkowskiego, przekazany do bazyliki św. Franciszka w Asyżu między 

1616 a 1621 rokiem146. Pilnują również zwłok świętego w scenie wyobrażonej na 

stopie przechowywanego w skarbcu katedry na Wawelu kielicha z fundacji Ka-

jetana Sołtyka (1775), który wykonał w Rzymie Giovanni Valadier. Cztery orły 

na kamiennych obeliskach, trzymające w szponach  części poćwiartowanego 
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ciała biskupa, strzegły sadzawki obok kościoła Paulinów w Krakowie, w której 

według legendy wyłowiono rybę z palcem zmarłego. W tej samej świątyni ołtarz 

św. Stanisława zdobią alabastrowe orły autorstwa Jana Jerzego Lehnera, które 

powstały w latach 1745–1746147. 

Użycie heraldycznych zwierząt w zwielokrotnionej roli symbolicznej nie było 

czymś wyjątkowym ani w Polsce, ani w Wiecznym Mieście, zwłaszcza w przestrzeni 

kościołów narodowych. Za przykład mogą posłużyć odkryte pod tynkiem malar-

skie przedstawienia heraldycznych lwów w kościele nacji iliryjskiej, czyli wspo-

mnianym już San Girolamo dei Schiavoni. Według Jasenki Gudelj, monografistki 

świątyni, mogły one symbolizować patrona kościoła, pochodzącego z Dalmacji 

św. Hieronima, ale także fundatora obiektu kardynała Felicego Perettiego (póź-

niejszego papieża Sykstusa v) lub Republikę Wenecką, w skład której wchodziła 

część terytorium zamieszkiwanego przez przedstawicieli nacji sprawującej pieczę 

nad świątynią148. 

Powszechne na ziemiach polskich użycie heraldycznych orłów w ikono-

grafii św. Stanisława znalazło swoje naturalne odzwierciedlenie w przestrze-

ni rzymskiego kościoła Polaków149. Drapieżne ptaki umieszczono obok herbu 

św. Stanisława Prus i na świecznikach wpisanych do inwentarza w 1693 roku 

(wzmiankowanych ponownie w 1746, 1747 i 1756 r.), opatrzonych inskrypcją: 

pioru[m] nationalium eleemosinis150. Ekspresyjnie kształtowane orły wid-

nieją na opisanych wcześniej antepediach z fundacji Załuskiego oraz na ornacie 

przechowywanym obecnie w zbiorach Fine Arts Museums w San Francisco, 

który, jak przypuszcza Agnieszka Bender, pochodzi z kościoła polskiego w Rzy-

mie (il. 136). To wysokiej klasy dzieło rzemiosła artystycznego wyróżnia się 

bogatym programem ikonograficznym. W pięciu polach rozmieszczonych na 

tylnej części ornatu oraz w jednym na przedzie ukazano jeden z zasadniczych 

tematów z ikonografii św. Stanisława: orły scalające posiekane zwłoki i strzegące 

zrośniętego ciała. Każda ze scen opatrzona została banderolą z cytatem z Pisma 

Świętego, ponadto na szacie umieszczono napis zaluski ep[iscopus] cra-

coviae. Według Bender ornat zamówił biskup Załuski u Glaize’a na początku 

1758 roku. Badaczka powołuje się na odnaleziony przez Mariannę Banacką kon-

trakt między Załuskim a wspomnianym tapisjerem na wykonanie ornatu bia-

łego, którego projekt dostarczył Tadeusz Kuntze. W zachowanych w archiwum 

kościoła św. Stanisława inwentarzach brakuje jednak opisu ornatu, który byłby 

ozdobiony scenami z życia patrona rzymskiej świątyni narodowej, tymczasem 

inne fundacje Załuskiego zostały odnotowane, choćby lakonicznie. Z drugiej 

strony Ignacy Polkowski widział w kościele: „najcenniejszy, najstarożytniejszy 

i najpiękniejszy ornat czerwony [nie biały! – J.S.], z wyrobionymi igłą obrazka-

mi, przedstawiającymi historię żywota i męczeńskiej śmierci św. Stanisława”151. 

Podobnie jak wielokrotnie przywoływane tu antepedia, także ów ornat po 1870 

a przed 1893 rokiem w niewyjaśnionych okolicznościach opuścił mury kościoła 

polskiego. 
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4.4. Święty Wojciech 

W średniowieczu obok ugruntowanego przeświadczeniu o roli, jaką odgrywał 

św. Stanisław jako nadprzyrodzony szafarz korony zjednoczonego Królestwa 

Polskiego152, funkcjonowało przekonanie o szczególnej opiece, którą otaczał 

wspólnotę polską jej pierwszy patron – św. Wojciech. Przedstawiciel rodu Sław-

nikowiców, biskup praski i przyjaciel cesarza Ottona iii, związany z utworzeniem 

metropolii gnieźnieńskiej, zginął śmiercią męczeńską podczas misji chrystiani-

zacyjnej w Prusach, zorganizowanej wspólnie z piastowskim księciem Bolesła-

wem153. Wykupienie ciała męczennika i złożenie szczątków świętego w katedrze 

w Gnieźnie uczyniło z miasta centrum religijne i polityczne, którego ranga zo-

stała utwierdzona dzięki wizycie cesarza Ottona iii w 1000 roku. Nadanie przy 

tej okazji władcy polskiemu prawa inwestytury biskupów i stworzenie odrębnej 
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prowincji kościelnej (metropolii gnieźnieńskiej) zakończyło proces kształtowania 

się chrześcijańskiego państwa. Mimo kradzieży ciała świętego podczas najazdu 

Czechów pod wodzą Brzetysława w 1038 (lub 1039) roku kult męczennika rozwijał 

się, a Wojciech stał się niejako szafarzem królewskich insygniów154. W środowisku 

gnieźnieńskim wytworzyło się przekonanie, że jakaś cząstka relikwii ocalała po 

translacji z 1038 roku, aż wreszcie w 1127 roku ogłoszono odnalezienie w cudowny 

sposób głowy świętego155. W xi i xii wieku w Polsce, ale i poza jej granicami, 

ciało św. Wojciecha uważano za fundament polskiej wspólnoty politycznej i koś-

cielnej. Jedną z oznak tego kultu były emisje denarów i brakteatów z wizerunkiem 

patrona156. We wczesnym średniowieczu tę szczególną rolę świętego podkreślano, 

zwołując w Gnieźnie wiece, podczas których w symbolicznej obecności męczen-

nika, reprezentowanego przez relikwie, wydawano wyroki i podejmowano istotne 

dla całej wspólnoty decyzje. 

Przekonanie, że ciało świętego stanowi symboliczny i ideowy zwornik wspól-

noty Polaków funkcjonowało do końca średniowiecza, mimo że w okresie rozbi-

cia dzielnicowego kult świętego wyraźnie osłabł na rzecz oddawania czci świętym 

lokalnym, związanym z poszczególnymi dzielnicami, w tym zwłaszcza krakow-

skiemu św. Stanisławowi. Niemniej to złożenie ciała św. Wojciecha w Gnieźnie 

uważano za ideowy początek państwa polskiego. Jak zauważył Gerard Labuda, 

w wyniku tych procesów już w średniowieczu wyłoniły się dwa ośrodki inte-

lektualne, każdy promujący związanego z nim świętego. Zdaniem tego badacza 

to Kraków od początku zajmował w tej rywalizacji przodujące miejsce: „Dwóm 

żywotom i zbiorowi «cudów» św. Stanisława ośrodek gnieźnieński mógł prze-

ciwstawić jedynie znaną nam dość ubogą w treść legendę o «św. Wojciechu» 

i już zupełnie prostoduszne «Cuda św. Wojciecha» ze schyłku xiii wieku”157. 

W promowaniu kultu św. Wojciecha nie pomogło wydane na synodzie łęczyckim 

w 1285 roku zarządzenie arcybiskupa Jakuba Świnki, aby każdy kościół parafialny 

i klasztorny był zaopatrzony w spisaną historię św. Wojciecha, która miała być 

używana i odśpiewywana158.  Z rywalizacji ośrodków wielkopolskiego i małopol-

skiego zwycięsko wyszedł Kraków, gdzie przy grobie św. Stanisława koronował 

się Władysław Łokietek. Dekadę wcześniej, w dokumencie z 1310 roku, władca 

ten określił św. Stanisława jako „przesławnego męczennika” i „patrona”159. Od-

tąd biskupa krakowskiego zaczęto traktować jako najważniejszego orędownika 

odradzającego się Królestwa Polskiego, a on sam stał się symbolem ponowne-

go zjednoczenia, mimo że dwór królewski obu świętych traktował na równi. 

Świadczą o tym choćby Statuty Królestwa Polskiego (Commune incliti Poloniae 

Regni Privilegium) wydane w 1506 roku przez kanclerza wielkiego koronnego 

Jana Łaskiego, w których znalazła się rycina z wyobrażeniem czterech głównych 

patronów królestwa –  świętych Wacława, Wojciecha, Stanisława i Floriana. Tym-

czasem na frontyspisie wydrukowanego w 1526 roku Mszału Gnieźnieńskiego 
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wyobrażono  ponownie tylko Wojciecha i Stanisława160. W końcu biogram 

św. Wojciecha znalazł się w popularnym opracowaniu zatytułowanym Żywoty 

Świętych na każdy dzień wileńskiego jezuity Piotra Skargi, opublikowanym po 

raz pierwszy w 1579 roku161. 

Na patrona nacji polskiej w Rzymie wybrano jednakże nie św. Wojciecha, lecz 

św. Stanisława. Obok przyczyn opisanych wyżej, kluczowa wydaje się kwestia nie-

polskiego pochodzenia gnieźnieńskiego patrona, podnoszona chociażby w ówczes-

nym kaznodziejstwie. Powszechną wydaje się refleksja Jakuba Wujka wyrażona 

w kazaniu z 1584 roku: 

Gdybyśmy żadnego świętego z narodu naszego nie mieli, mogłyby nam serca 

upaść, żebyśmy mówili, iż insza wiara onym świętym była, którzy w dalekich 

stronach mieszkali, łatwiej im było Panu Bogu służyć aniżeli nam, u których 

nigdy żaden święty nie był. Lecz już teraz wymówki nie mamy. Takżeć i my dziś 

mówić możemy: św. Stanisław (którego dziś pamiątkę czcimy) był też jako i my, 

nam na wszystkim podobny, także Polak jako i my, także papieżnik jako i my 

i owszem biskup papieski jako i dziś drudzy, a wżdy go Bóg wysłuchał, gdy się 

modlił, aby wstał Piotrowin i wstał od umarłych. Bóg, który i narodu naszego 

polskiego upośledzić nie raczył, ale nam dał takowe patrony, których przyczyną 

i przykłady możem w drodze pańskiej ochotniej postępować162.

Wątek polskiego pochodzenia krakowskiego patrona powielił za Wujkiem 

w swoich pismach wpływowy kaznodzieja Piotr Skarga: 

Gdybyśmy żadnego świętego z narodu nie mieli, mogłyby nam serca upaść, że 

święci żyli w innych czasach lub w innych krajach, a u nas to niemożliwe, bo nie 

ma żadnego świętego. Św. Stanisław był Polakiem, biskupem papieskim i został 

świętym, czynił cuda […] w każdym narodzie Bogu podoba się ten, kto czyni 

sprawiedliwość. Bóg nie upośledził naszego polskiego narodu163. 

Kościół polski w Rzymie nie posiadał relikwii św. Wojciecha. Szczyciła się nią 

natomiast inna rzymska świątynia – kościół San Bartolomeo all’Isola, funkcjonujący 

w xi–xii wieku pod wezwaniem praskiego biskupa. Relikwię ramienia świętego 

przywiózł do Rzymu Otton iii, który otrzymał ją od Bolesława Chrobrego. Podczas 

wczesnobarokowej przebudowy kościoła partykułę przeniesiono do bocznej kapli-

cy, ale już w aktach wizytacji świątyni z 1601 roku relikwii tej nie wspomniano. Jej 

ponowne odkrycie połączone z przebadaniem szczątków przez specjalną komisję 

nastąpiło dopiero w 1712 roku164. 

Nie udało się potwierdzić wiarygodności lakonicznej wzmianki archiwal-

nej z 1649 roku, w której odnotowano, że ołtarz św. Jacka, kanonizowanego 

w 1594 roku, zlokalizowany w kościele polskim w pierwszym przęśle od wschodu, 

nosił wcześniej wezwanie św. Wojciecha. Informacja ta wywodzi się prawdopo-

dobnie z tradycji ustnej165. W xvii wieku na wspomnianym ołtarzu co roku, 
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w dniu święta patrona archidiecezji gnieźnieńskiej (23 kwietnia), ustawiano jego 

wizerunek166. Około 1648 roku obraz przedstawiający św. Wojciecha ufundował 

ksiądz Stanisław Łukowski, prowizor w latach 1648–1649167. Dzieło to jest naj-

pewniej tożsame z wizerunkiem zachowanym do dzisiaj (il. 137)168. Ukazano na 

nim biskupa stojącego frontalnie, ubranego w albę przewiązaną sznurem, długi 

czerwony płaszcz spięty pod szyją fibulą z kasztem i paliusz; głowę świętego 

przykrywa infuła. Wojciech trzyma w prawej dłoni krzyż patriarszy, a w lewej 

księgę Ewangelii i gałązkę palmy. U jego stóp widnieje kartusz, w polu którego 
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wyobrażono fragment murów miejskich (być może imitujący herb Pragi), wień-

cząc ten quasi-herb kapeluszem z trzema rzędami chwostów. Po przeciwnej stro-

nie kompozycji ukazano ostrze włóczni, a więc narzędzie męczeństwa, a także 

trudny do identyfikacji przedmiot, być może naczynie. W prawym górnym rogu 

obrazu malarz przedstawił podwieszoną kotarę. Przy dolnej krawędzi wizerunku 

znajduje się umieszczony na banderoli napis s[anctus] albertvs archiepi-

scopvs gnesnesis et m[artyr]. 

Tradycja przedstawiania św. Wojciecha w długiej albie z pastorałem i księgą 

sięga najstarszych jego wizerunków, znanych choćby z brakteatów protekcyjnych 

(pokutnych), emitowanych w czasach Bolesława Krzywoustego lub z denarów 

bitych w czasach pierwszych Piastów169. Wizerunkowi w kościele polskim bliższe 

od średniowiecznych były nowożytne przedstawienia praskiego biskupa, w tym 

ryciny Giacoma Laury, wydane w oficynie Petera Overadta w latach 1605–1606. 

Popularne i bliskie omawianemu było przedstawienie świętego na jednej z 12 od-

bitek serii zamówionej przez króla Zygmunta iii, zatytułowanej Icones et miracula 

sanctorum Poloniae170, ale nie było ono, jak się wydaje, bezpośrednim źródłem 

inspiracji. Trudno nawet stwierdzić, czy obraz powstał w Polsce, czy może w Rzy-

mie, gdzie najczęściej zamawiano dzieła do kościoła polskiego. 

Sięgająca epoki średniowiecza rywalizacja przedstawicieli dwóch polskich 

ośrodków kościelnych wyraźnie przeniosła się na grunt kościoła nacji polskiej 

w Rzymie, a myśl o urządzeniu w świątyni osobnego ołtarza dedykowanego 

św. Wojciechowi musiała tkwić w umysłach przebywających w Wiecznym Mieście 

przedstawicieli duchowieństwa wielkopolskiego. W 1654 roku chęć ufundowania 

ołtarza zakomunikowała prowizorom kapituła gnieźnieńska za pośrednictwem 

wspomnianego wyżej kanonika Mateusza Judyckiego, wieloletniego prowizora 

kościoła polskiego. Fundację planowano usytuować w miejscu ołtarza św. Jacka, 

gdzie – jak odnotowano w protokole – już wcześniej miał funkcjonować ołtarz pod 

wezwaniem gnieźnieńskiego patrona. Pokrycie kosztów budowy nastawy zade-

klarowała kapituła gnieźnieńska. Pod koniec tego samego roku ołtarz zmierzono, 

zapewne w celu zamówienia obrazu171. O zgodę na zmianę wezwania zwrócono 

się do wikariusza Rzymu172. Być może wskutek jego odmowy lub decyzji samych 

prowizorów, a tego nie udało się ustalić, planów gnieźnieńskich kanoników osta-

tecznie nie zrealizowano i ołtarz przynajmniej do końca xvii wieku wciąż nosił 

wezwanie św. Jacka173. 

4.5. Święty Jacek 

Na obrazie w ołtarzu głównym świątyni narodowej w Rzymie dwóm patronom 

Królestwa Polskiego, asystującym Najświętszemu Zbawicielowi, towarzyszy klęczą-

cy w dolnej partii kompozycji, wskazujący na nich św. Jacek (il. 138–140). Jego pro-

ces kanonizacyjny, trwający od xiii wieku, w latach budowy kościoła nacji polskiej 

w Wiecznym Mieście i tworzenia się struktur organizacyjnych hospicjum narodo-

wego, nabrał tempa za sprawą nie kogo innego, jak samego kardynała Hozjusza. 
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Przyczynili się do tego również i inni polscy dygnitarze przebywający w Rzy-

mie, między innymi biskup płocki i poseł króla Stefana Batorego Piotr Dunin-

-Wolski, szambelan papieski Jerzy z Tyczyna, dworzanin Hozjusza Tomasz Treter 

oraz ówczesny prowincjał dominikanów Melchior z Mościsk174. Odpowiednią 

suplikę do papieża i list do kardynała protektora Alessandra Farnesego wystosował 

w 1583 roku sam Stefan Batory175. Kolejne prośby kierowano do Stolicy Apostol-

skiej już w czasach Zygmunta iii. W 1589 roku listy postulacyjne wysłali sam król, 

Anna Jagiellonka, kardynał Jerzy Radziwiłł, prymas Stanisław Karnkowski oraz 

biskupi: lwowski – Jan Dymitr Solikowski, krakowski – Piotr Myszkowski, po-

znański – Łukasz Kościelecki, płocki – Piotr Dunin-Wolski, przemyski – Wojciech 

Baranowski, łucki – Bernard Maciejowski, chełmski – Wawrzyniec Goślicki oraz 

przedstawiciele sejmu i senatu. Mając wsparcie niemal całego polskiego episkopatu 

oraz władz świeckich, Stanisław Reszka przedstawił sprawę kanonizacji papieżowi 

Sykstusowi v podczas audiencji, która odbyła się 5 czerwca 1589 roku. Mimo tych 

zabiegów proces kanonizacyjny z różnych przyczyn, głównie formalnych, nadal 

się przedłużał. Specjalne instrukcje w tej sprawie otrzymał poseł obediencyjny do 

papieża Klemensa viii Stanisław Miński, który od lutego do kwietnia 1594 roku 

uczestniczył w posiedzeniach Kongregacji Obrzędów176. Wreszcie 17 kwietnia 

1594 roku proces zakończył się ceremonią w Bazylice św. Piotra177. Bullę kano-

nizacyjną ogłosił papież Klemens viii (Hipolit Aldobrandini), który niegdyś, 

jeszcze jako nuncjusz papieski w Polsce, odwiedził grób świątobliwego zakonnika 

w krakowskiej świątyni Dominikanów i miał świadomość powszechności jego 

kultu na ziemiach polskich178. 

Obecność wizerunku św. Jacka w kościele nacji polskiej nie może dziwić w ob-

liczu opisanych wyżej okoliczności dyplomatycznych jego kanonizacji. Sama 

uroczystość w Bazylice św. Piotra została zorganizowana z rozmachem, jaki nie 

towarzyszył wyniesieniu na ołtarze żadnego innego polskiego świętego. Musiał to 

być jeden z najdonioślejszych momentów w dziejach kolonii polskiej w Rzymie. 

Kanonizację i towarzyszącą jej oprawę należy również postrzegać jako wydarzenie 

o szczególnym znaczeniu dla kształtowania i reprezentacji polskiej identyfikacji 

narodowej. Zapewne właśnie z tej okazji powstał obraz w ołtarzu głównym, przed-

stawiający dominikanina w towarzystwie dwóch najważniejszych polskich patro-

nów – św. Wojciecha i św. Stanisława. Święty Jacek doczekał się także osobnego 

ołtarza, ale na podstawie zachowanych archiwaliów nie da się precyzyjnie ustalić 

czasu jego powstania. Ołtarz musiał istnieć już w 1627 roku, gdyż wówczas zalecono 

wymianę poprzedzających go stopni179. W 1693 roku odnotowano, że w nastawie 

umieszczony był obraz na płótnie przedstawiający świętego przed Matką Boską, 

zapewne klęczącego („intra quod videtur imago eiusdem sancti cum Sanctissi-

ma Matre filialiter conversantis in tela depicta”180). Opis ten pozwala sądzić, że 

obraz był bliski ikonograficznie miedziorytowi Rafaela Guidiego według Antonia 

Tempesty,  powstałemu w latach około 1594–1595 z inicjatywy postulatora procesu 
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kanonizacyjnego, ojca Seweryna Lubomlczyka i opatrzonemu dedykacją dla wo-

jewody łęczyckiego Stanisława Mińskiego, posła obediencyjnego Zygmunta iii 

do papieża Klemensa viii181. Podobne kompozycje sztychowali Matteo Florimi 

i Johann Sadeler, a także, w latach 1600–1606, Giacomo Lauro. Ryciny tego ostat-

niego powielano w Kolonii w oficynie Petera Overadta w latach 1605–1606182. 

Polski dominikanin szybko wszedł do grona świętych powszechnych Kościoła 

katolickiego. O jego popularności świadczy powstanie w 1600 roku kaplicy pod 

wezwaniem św. Jacka (San Giacinto) przy kościele Santa Sabina oraz umieszczenie 

na kolumnadzie Berniniego, wśród najważniejszych świętych Kościoła katolickie-

go, figury zakonnika wykonanej w latach 1667–1668 przez Lazzara Morellego183. 

Wizerunek ze świątyni polskiej mógł być źródłem inspiracji dla autorów innych 

malarskich przedstawień świętego, choćby dla Jacopa da Empolego, twórcy obrazu 

ze św. Jackiem klęczącym przed Matką Boską, znajdującego się w klasztorze Santa 

Maria Novella we Florencji184.  

O ile drukowane wyobrażenia kanonizowanego zakonnika nawiązują do jedne-

go z jego najstarszych wizerunków, obrazu z krakowskiej świątyni Dominikanów, 

postrzeganego jako vera effigies i przeniesionego z czasem do kościoła w Odrową-

żu185, o tyle sposób przedstawienia św. Jacka na obrazie w ołtarzu głównym kościoła 

polskiego w Rzymie nie wydaje się inspirowany żadnym znanym wizerunkiem 

malarskim lub graficznym, co dowodzi oryginalności koncepcji autora dzieła – An-

tiveduta Gramatiki. Według Helmuta Riedla obraz powstał pomiędzy 1594 a 1600 

rokiem186. Jest to wielce prawdopodobne, gdyż już Giovanni Baglione w swoich 

Żywotach malarzy, rzeźbiarzy i architektów wspominał, że przedstawienie malarskie 

w kościele polskim było pierwszym publicznym dziełem malarza przybyłego ze 

Sieny do Rzymu w 1593 roku oraz że obraz ten „podoba się bardzo malarzom”187. 

Baglione pisał o świętym Jacku wyobrażonym w pozycji klęczącej, w akcie modli-

twy wstawienniczej za ludzkość188. Obraz był wzmiankowany w aktach wizytacji 

kościoła z 1627189 i 1693 roku190. 

Dzieło Gramatiki jest swoistym narodowym palladium łączącym trzech naj-

bardziej znanych w końcu xvi stulecia patronów Królestwa Polskiego, którym 

 O roli Lubomlczyka i Mińskiego w procesie kanonizacyjnym św. Jacka zob. Obertyński , 
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towarzyszy patron główny kościoła i ostateczny orędownik wiernych – Naj-

świętszy Zbawiciel. Autor powszechnie wówczas podziwianego obrazu był 

jednym z najbardziej znanych malarzy działających w Rzymie na przełomie 

xvi i xvii wieku191, ulegającym, co podkreślił Baglione, wyraźnemu wpły-

wowi Caravaggia i jego manierze malowania z natury192. Gramatica pracował 

dla kardynałów Francesca Maria del Montego (1549–1626) – duchowny ten 

był również promotorem samego Caravaggia – oraz Alessandra Perettiego di 

Montalta (1570–1623), protektora Królestwa Polskiego i uczestnika uroczystości 

w kościele nacji polskiej193. Właśnie ten ostatni mógł polecić malarza prowizo-

rom świątyni narodowej194. 

Jak przypuszcza Helmut Riedl, pod względem kompozycyjnym pierwowzorem 

omawianego dzieła był obraz Federica Barocciego Przebaczenie Asyżu (Perdo-

no d’Assisi) w kościele San Francesco w Urbino (1581)195. W przedstawieniu tym 

kompozycja także jest podzielona na dwie strefy – w górnej postać Chrystusa 

flankują Matka Boska i św. Mikołaj, a w dolnej klęczy św. Franciszek. Na obrazie 

ołtarzowym w kościele polskim św. Jacek wszedł zatem w rolę św. Franciszka jako 

orędownika ludzi przed Najświętszym Zbawicielem – Salvatorem Mundi oraz 

patronami Królestwa Polskiego. W odległy krajobraz w tle artysta wkomponował 

zarys budowli i kościoła z dwiema wieżami, w których niesłusznie dopatrywano 

się sylwetek Wawelu lub Palazzo Ducale w Urbino196. 

4.6. Święty Kazimierz 

Polska nie doczekała się w średniowieczu świętego wywodzącego się z dynastii 

panującej. Brak ten został zniwelowany w epoce nowożytnej. Królewicz Kazi-

mierz, syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Austriaczki, był otaczany czcią 

od momentu swej przedwczesnej śmierci. Zygmunt Stary, najmłodszy brat zmar-

łego w opinii świętości Jagiellona, podjął starania o jego kanonizację. Rzekomo 

odbyła się ona w czasach papieża Leona x, ale jej dokumentacja miała zaginąć. 

Ostatecznie oficjalna kanonizacja Kazimierza miała miejsce dopiero na początku 

xvii wieku197. 25 marca 1602 roku biskup wileński Benedykt Woyna poprosił 

papieża Klemensa viii o włączenie do oficjalnego kalendarza i brewiarza rzym-

skiego oficjum ku czci Jagiellona jako oficjum wyższego198. Z podobną prośbą 

zwrócił się do papieża Zygmunt iii Waza w sierpniu tego samego roku199. Z per-

spektywy króla, chętnie podkreślającego związki dynastyczne z Jagiellonami, 

kanonizacja królewicza była szczególnie istotna, zwłaszcza że jego kult był sze-

roko rozpowszechniony na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, w diecezji 
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wileńskiej. Argumentując swoją prośbę o włączenie święta ku czci św. Kazimie-

rza do brewiarza rzymskiego skierowaną do papieża Pawła v w 1620 roku, król 

podkreślił fakt nieposiadania przez Litwinów rodzimego świętego200. Monarcha 

stale zabiegał o upowszechnienie kultu dynastycznego patrona, prosząc papieży 

o włączenie do brewiarza rzymskiego lekcji i modlitwy o św. Kazimierzu, które 

od dawna odmawiane były w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim 

oraz o zgodę na druk tekstów mszy świętej ku czci świętego jako wyznawcy201. 

Wystawienie przez papieża Klemensa viii 7 listopada 1602 roku oficjalnego brewe 

Quae ad sanctorum wyznacza datę formalnej kanonizacji, ogłoszonej w czasie 

kilkudniowych uroczystości odbywających się w maju 1604 roku w Wilnie. Częś-

cią tych obchodów było poświęcenie kamienia węgielnego pod wileński kościół 

pod wezwaniem nowego świętego202. Relikwie spoczęły w nowej kaplicy dopiero 

14 sierpnia 1636 roku, a więc już za panowania Władysława iv203. Wówczas Ur-

ban viii włączył św. Kazimierza do grona patronów Rzeczypospolitej. Jeszcze 

przed ogłoszeniem papieskiej decyzji św. Kazimierz znalazł się w gronie pięciu 

patronów Polski przywołanych w Missae propriae patronum et festorum Regni 

Poloniae z 1606 roku204.  

Relikwiarz zawierający pasek (cingulum) św. Kazimierza odnotowano w inwen-

tarzu kościoła polskiego już w 1610 roku i ponownie uwzględniono w kolejnych 

wykazach z 1613 i 1615 roku205. Fakt ten wydaje się interesujący w świetle badań 

litewskich uczonych, których zdaniem grób świętego otwarto po raz pierwszy 

w 1617 roku, a większość pozyskanych wówczas relikwii otrzymał nowo ufun-

dowany wileński kościół św. Kazimierza206; o wcześniejszej eksploatacji grobu 

królewicza nic nie wiadomo. 

Wspomniany wyżej relikwiarz był wykonany z miedzi i złocony, nadano mu 

kształt wieży, w której został umieszczony pasek świętego. W 1681 roku relik-

wię ulokowano w nowo zakupionym relikwiarzu, tym razem ze srebra207, któ-

ry w inwentarzu z 1693 roku opisano słowami: „Unum reliquiarium argenteum 

cum trium pedum sustentaculo et arcula a parte post ferreis inargentatis”208. 

W 1703 roku relikwia zyskała nową, ale skromną oprawę209, zapewne tożsamą 

z zachowaną do dzisiaj. Jest to relikwiarz typu tarczowego, płaski, z wolutowo wy-

giętą podpórką (il. 141). Jego dolna część została wycięta na kształt stopy i trzonu 

ujętych liściastymi wolutami, a górną, z owalnym przeszklonym pojemnikiem na 

relikwie w otoku z liści akantu, zwieńczono krzyżem210.  W pojemniku znajduje 
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się biało-niebieski fragment tkaniny, opatrzony banderolą z odręcznym napisem 

„Cingulus s[ancti] Casimiri”.  

Kult jagiellońskiego świętego znalazł swój oddźwięk również wśród Polaków 

związanych z kościołem polskim w Rzymie. W 1621 roku krakowski malarz Łu-

kasz Porębski podarował świątyni obraz ukazujący św. Kazimierza klęczącego 

przed Matką Boską211. Dzieło zawieszono w hospicjum obok wizerunku Naj-

świętszego Zbawiciela. Nie jest wykluczone, że obraz Porębskiego wstawiono 

do wzniesionego w 1647 roku ołtarza św. Kazimierza. Inicjatorem jego budowy, 

a zarazem fundatorem nastawy, był królewski sekretarz ksiądz Stefan Wierz-

bowski, prowizor kościoła polskiego212. Pierwszą uroczystą mszę odprawiono 

ozdobionej ornamentami akantowymi. Puszka z relikwiami jest opieczętowana na rewersie; 

w polu pieczęci wyobrażono zamazaną tarczę herbową pod krzyżem patriarchalnym i kape-

luszem z pięcioma rzędami chwostów.
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przy nowym ołtarzu już 4 marca następnego roku, w święto patrona. Kazanie 

wygłosił podczas niej wileński kanonik Kazimierz Wojnarowicz213. W maju tego 

samego roku Wierzbowski podarował do ołtarza dużych rozmiarów kobierzec214. 

W inwentarzu z 1693 roku zanotowano, że obraz ołtarzowy przedstawiał świę-

tego z Matką Boską. Na marmurowej mensie ustawiono drewniane, malowane 

na różne kolory stopnie, na których umieszczono dwa świeczniki brązowe i dwa 

drewniane, złocone, a także kanon Ewangelii i lavabo215; na tabernakulum usta-

wiony był drewniany krzyż w kolorze czarnym, z figurą Chrystusa Ukrzyżowa-

nego wykonaną ze złoconego brązu216.

Siedemnastowieczny obraz w ołtarzu św. Kazimierza nie zachował się do dziś. 

Można jedynie założyć, że powielał znane już wówczas drzeworytnicze przedsta-

wienia świętego zamieszczone w jego pierwszym żywocie pióra Zachariasa Ferre-

riego zatytułowanym Vita beati Casimiris confessoris (1521). Na tej rycinie święty 

klęczał przed Matką Boską, a według autora inwentarza podobnie ukazano patrona 

na omawianym obrazie. Przedstawienie malarskie w kościele polskim nie nawiązy-

wało zatem ikonograficznie do ryciny Jacopa Laura z 1600 roku, przedstawiającej 

królewicza wprawdzie z atrybutami królewskimi – berłem i koroną, ale w stroju 

rzymskiego żołnierza, a zatem w konwencji rycerza chrześcijańskiego, typowej dla 

wizerunków męczenników pierwszych wieków chrześcijaństwa217. Ikonografia 

obrazu ołtarzowego nie była również inspirowana typem przedstawieniowym, 

zgodnie z którym świętego Kazimierza ukazywano w stroju książęcym, z krzy-

żem i lilią w ręku,  rozpowszechnionym za sprawą kart Officium z 1603 roku218, 

powielanych w Kolonii przez Petera Overadta219. 

Wizerunek, który obecnie znajduje się w ołtarzu św. Kazimierza, pochodzi 

z 1757 roku (il. 142–146). Przedstawia przypisywany temu patronowi cud – nad-

przyrodzoną interwencję królewskiego orędownika podczas bitwy wojsk polskich 

z rosyjskimi pod Połockiem w 1518 roku, zilustrowaną również na jednej z rycin 

Overadta. W centrum kompozycji ukazany jest młody królewicz odziany w szaty 

ceremonialne – szaro-białą suknię oraz narzucony na nią niebieski płaszcz lamowany 

futrem z gronostajów i spięty na piersi ozdobnym łańcuchem; na głowie świętego 

spoczywa zamknięta, ażurowa korona. Kazimierz wyciąga prawą rękę ku lewej kra-

wędzi płótna, w kierunku grupy moskiewskich żołnierzy, wykonujących gwałtowne 

gesty sugerujące przerażenie i ucieczkę. Za postacią królewicza widnieje grupa pol-

skich obrońców miasta odzianych w różnokolorowe szaty, a w dłoniach trzymających 

elementy uzbrojenia. Tło sceny stanowi otwarty krajobraz z fragmentem fortyfikacji 

Połocka; ponad murami miasta widoczne jest niebo, a na nim dwa półnagie anioły 

obserwujące bitwę. Jerzy Mycielski, a za nim inni badacze, przypisali namalowanie 

tego przedstawienia Tadeuszowi Kuntzemu220. 

Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, obraz ufundowała ostatnia polska 

królowa Maria Józefa Habsburg, żona Augusta iii. Dzieło wykonano w Dreźnie 
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i drogą morską przetransportowano do Rzymu. Pavel Preiss atrybuował  płótno 

Františkowi Karelowi Palkowi, nadwornemu malarzowi Marii Józefy; teza ta znaj-

duje potwierdzenie w źródłach zachowanych w archiwum kościoła. Artysta pod-

pisywał się albo jako „pictor regis Poloniae”, albo „peintre de la Court de Saxe”221. 

Preiss oparł swą atrybucję na przekazie współczesnego Palkowi malarza Pierre’a 

Jean’a Mariette’a, który w liście do Carla Heinricha von Heineckena z 1770 roku 

wspomniał o tym, że król polski wysłał do Rzymu obraz przeznaczony do koś-

cioła św. Stanisława, a namalowany przez Palkę222. Artysta miał wykonać dzieło 

w Dreźnie, gdzie otrzymał tytuł królewskiego malarza223. Potwierdzenie tej atry-

bucji przynosi analiza samego dzieła. Ciemna, stłumiona kolorystyka płótna, po-

zbawiona wyraźnych akcentów barwnych, z rozświetlonymi partiami głów i rąk, 

a także rozbudowana scenografia i charakterystyczny układ rozłożonych palców 

dłoni (il. 145) są typowe dla malarza, specjalizującego się w malarstwie fresko-

wym. Cechy te można dostrzec również w takich pracach Palki jak Założyciele 

trynitarzy św. Jan z Mathy i św. Felix z Valois z kościoła Trynitarzy w Bratysławie 

(obecnie Słowacka Galeria Narodowa), czy Wyniesienie Ciała św. Jana Nepomucena 

w katedrze w Dreźnie. Typ i pozycję anioła, który w parze uskrzydlonych postaci 

przyglądających się bitwie zajmuje miejsce od lewej, Preiss określił mianem swoistej 

sygnatury malarza (il. 146)224. 

Znaczenie kultu św. Kazimierza w kościele polskim w Rzymie było nie mniejsze 

niż czci, jaką otaczano św. Stanisława. Świadczą o tym organizowane w ich święta 

uroczystości, ale również obecność na terenie polskiego kompleksu kolejnych wi-

zerunków kanonizowanego Jagiellona. Jeden z nich wisiał w kościele (ten namalo-

wany na płótnie obraz odnotowano w 1613 roku). Drugi znajdował się w hospicjum 

i przedstawiał świętych Kazimierza i Stanisława adorujących Matkę Boską (dzieło 

to wzmiankowano w 1693 roku)225. 
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Przy okazji corocznych mszy celebrowanych w święto dynastycznego patrona 

drukowano jego żywoty i wizerunki dla „pobudzenia większej pobożności”226. 

W 1649 roku prowizorzy kościoła postarali się o druk żywota z dołączonym do 

niego hymnem, który święty ułożył ku czci Najświętszej Marii Panny, a także nie-

wielkich rozmiarów przedstawieniem św. Kazimierza. Skomponowany w ten sposób 

druk ulotny rozdawano wiernym podczas odpustu. 

4.7. Święty Stanisław Kostka 

W gronie świętych otaczanych w Rzymie  szczególną czcią poczesne miejsce 

zajmował św. Stanisław Kostka (1550–1568). Kult tego zmarłego w nowicjacie 

rzymskiego domu jezuitów młodzieńca rozwinął się właściwie natychmiast 

po jego śmierci, a w 1605 roku doczekał się oficjalnego zatwierdzenia przez 

papieża Pawła v227. Trzy lata wcześniej, w 1602 roku, Klemens viii udzielił 

Alojzemu Zanottiemu wyłączności na druk żywota zmarłego w opinii świę-

tości Polaka, natomiast w 1604 roku ten sam papież podpisał brewe, na mocy 

którego członkowie sodalicji w kościele śś. Piotra i Pawła w Pułtusku otrzyma-

li możliwość dostąpienia odpustu w rocznicę śmierci przyszłego świętego228. 

W 1607 i 1628 roku synod prowincjonalny w Piotrkowie zwrócił się do Stolicy 

Apostolskiej z supliką o zaliczenie Stanisława Kostki w poczet świętych, a sam 

król Zygmunt iii Waza za pośrednictwem swojego sekretarza poprosił o zgodę 

na odprawianie przez polskie duchowieństwo mszy świętych ku czci Stanisła-

wa Kostki przy jego grobie oraz w innych kościołach, a także na odmawianie 

oficjum poświęconego świątobliwemu młodzieńcowi. Sprawa kanonizacji była 

jedną z wielu powierzonych przez króla Władysława iv posłowi obediencyjnemu 

Jerzemu Ossolińskiemu, który jednak nie spełnił pokładanych w nim nadziei229. 

Dopiero papież Klemens x zezwolił w 1670 roku na odprawianie mszy ku czci 
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bł. Stanisława Kostki w kościołach na terenie Rzeczypospolitej i we wszystkich 

domach Towarzystwa Jezusowego, a w 1674 roku ustanowił Stanisława jednym 

z patronów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jego kanonizację 

ogłosił papież Benedykt xiii 26 grudnia 1726 roku230. W kościele San Andrea al 

Quirinale, w odrębnej kaplicy, umieszczono w ołtarzu obraz ukazujący św. Sta-

nisława klęczącego przed Matką Boską (dzieło Carla Maratty), a w pokoju no-

wicjatu urządzono kaplicę z wysokiej klasy artystycznej figurą leżącego na łożu 

świętego, wykonaną przez Pierre’a Le Grosa (1703)231. 

Wizerunku św. Stanisława Kostki nie mogło zabraknąć także w kościele pol-

skim w Rzymie. Obecność takiego przedstawienia w świątyni odnotowano już 

w 1610 roku232. Zapewne ten sam obraz wpisano do inwentarzy w 1613 i 1615 roku, 

ale nie podając jego lokalizacji233.  Obraz z przedstawieniem wówczas błogosła-

wionego wisiał w prezbiterium (odnotowano go w 1693 roku)234, a kolejny, ze 

sceną narodzenia patrona, znajdował się w innej części kościoła lub hospicjum235. 

Żaden z tych obrazów nie przetrwał do dziś. Jeden z dwóch wciąż istniejących 

przedstawia Komunię anielską św. Stanisława Kostki, któremu towarzyszy na 

wizerunku św. Barbara (il. 147–149)236. Święty klęczy przed aniołem na niskim 

podeście lub materacu przykrytym niebieską tkaniną o srebrnej lamówce. Sta-

nisław jest ubrany w jezuicką sutannę i nałożoną na nią komżę, ręce krzyżuje na 

piersi. Jego włosy są krótko przystrzyżone. Młodzieńcza twarz o wydatnym nosie, 

ustach zamkniętych i pełnych oraz oczach, których spojrzenie spod na wpół przy-

mkniętych powiek koncentruje się na hostii, wyraża oczekiwanie na nadchodzące 

spotkanie z Najwyższym. Anioł trzymający w ręku hostię pochyla się na ugiętych 

nogach w kierunku młodego jezuity. Niebiański posłaniec ubrany jest w fioletową 

suknię, spod której widoczne są dłuższe rękawy spodniej koszuli w kolorze brązo-

wym. Jego ukazaną z profilu twarz o długim nosie wyróżniają ponadto rumieńce 

na policzkach i czerwone usta. Opadające na szyję włosy anioła są gęste, brązowe 

i kręcone. Za dwiema postaciami przedstawionymi na pierwszym planie siedzi 

na chmurze św. Barbara i spogląda na świętego, prawą ręką przytrzymując wieżą, 

a w lewej dzierżąc palmę męczeństwa. Twarz świętej, owalna, o długim nosie, 

drobnych ustach i migdałowych oczach, jest podkreślona wyraźnym konturem. 

Brązowe włosy są upięte na karku, a głowę otacza nimb. Barbara ma na sobie 

czerwoną tunikę i niebieski płaszcz. Poniżej postaci świętej artysta namalował 

dwa klęczące aniołki; jeden z nich składa ręce w modlitewnym geście. W gór-

nej partii przedstawienia zza chmur wyłaniają się uskrzydlone główki anielskie. 

U dołu kompozycji widoczna jest rozwinięta banderola z napisem S[anctus] 

stanislavs kostka soc[ietatis] iesv polonvs. 

Na podstawie źródeł archiwalnych nie udało się ustalić czasu powstania i au-

tora dzieła. Podpis o treści „S[anctus] Stanislaus” każe przypuszczać, że obraz 

został namalowany po kanonizacji w 1726 roku. Jego autorem mógłby być zatem 
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przebywający wówczas w Rzymie Szymon Czechowicz. W swych późniejszych 

rysunkach malarz wielokrotnie wracał do tematu mistycznej komunii polskiego 

jezuity, a na obrazie w kościele Jezuitów w Poznaniu, podobnie jak na  rzymskim, 

przedstawieniu Anielskiej komunii św. Stanisława Kostki towarzyszy św. Barba-

ra237. Jednakże ze względu na sposób modelowania postaci, linearny charakter 

brył – tak nietypowy dla polskiego malarza – oraz rodzaj formowania draperii 

autorstwo Czechowicza należy jednak wykluczyć. 

Zupełnie odmiennie namalowany został drugi z zachowanych do dzisiaj obra-

zów. To kompozycja o mniejszych rozmiarach, owalna, wprawiona w złoconą 

ramę, zwieńczoną stykającymi się, ulistnionymi, wypełnionymi kwiatami wo-

lutami i ustawiona na ołtarzu (il. 150–151)238. Artysta przedstawił św. Stanisława 

przyjmującego komunię od anioła. Młodego świętego ukazano w ujęciu pół-

postaciowym, w trzech czwartych zwróconego w prawo, z rękami o kościstych 

palcach złożonymi na piersi, ubranego w jezuicką sutannę. Jego twarz o szeroko 

otwartych oczach, których spojrzenie skierowane jest ku aniołowi, wyraża wręcz 

zaskoczenie, podkreślone jeszcze lekkim rozchyleniem ust przygotowanych na 

przyjęcie partykuły. Anioł z rozświetloną hostią w prawej dłoni i pateną w lewej 

ma młodzieńczą, miękko modelowaną twarz, z lekkim rumieńcem na policz-

ku, i otwarte usta o czerwonych wargach. Jasne, lekko skręcone włosy opada-

ją na szyję. Jest ubrany w niebieską tunikę i szeroką, złoconą stułę, ozdobioną 

motywem przeplecionej wstęgi z listkami akantu. W źródłach archiwalnych nie 

odnaleziono żadnych wzmianek o obrazie. Julian Pagaczewski przypisał dzieło 
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Szymonowi Czechowiczowi, ale atrybucję tę odrzuciła Józefa Orańska239. Sposób 

modelowania twarzy o pełnych i lekko zaczerwienionych policzkach, miękki mo-

delunek w partii włosów, wyraziste oczy o zaczerwienionych, niemal graficznie 

zarysowanych górnych i dolnych powiekach oraz sposób modelowania szat są 

bliskie rozwiązaniom stosowanym przez Salvatorego Monosilia, autora wizerunku 

św. Jana Kantego, który opisano w dalszym toku wywodu. 

Wprawdzie relikwie świętego Stanisława Kostki zachowały się w kościele 

polskim do dnia dzisiejszego, ale okoliczności ich pozyskania oraz miejsce 

pierwotnego przechowywania nie są znane. Być może partykuły trafiły do 

świątyni w xviii, a nawet w xix lub xx wieku. Obecnie znajdują się wraz 

z relikwiami innych jezuitów, św. Ignacego Loyoli i bł. Andrzeja Boboli (ten 

ostatni był beatyfikowany dopiero w 1853 roku, a kanonizowany w 1938 roku), 

w relikwiarzu o neorokokowej stylizacji i wyjątkowo niskiej wartości arty-

stycznej (il. 152)240. 
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4.8. Pozostali święci polscy 

W xviii wieku w kościele polskim w Rzymie czczono również innych ro-

dzimych świętych. Msze, choć już nie tak uroczyste, odbywały się w dniach 

wspomnień żony Henryka i Brodatego Jadwigi Śląskiej (1178/1180–1243), a także 

żony Bolesława Wstydliwego Kingi (1234–1292). Księżne wywodziły się z obcych 

dynastii, ale poślubiły książąt piastowskich i zmarły w opinii świętości jako 

zasłużone fundatorki klasztorów cysterek w Trzebnicy (Jadwiga) i klarysek 

w Starym Sączu (Kinga). 

Wprawdzie św. Jadwiga nie była Polką, ale w literaturze dewocyjnej i hagio-

graficznej, a szczególnie w najpopularniejszym i najobszerniejszym opracowaniu 

Ludwika Miske z 1724 roku uchodziła za świętą rodzimą, której kult rozwijał 

się na ziemiach polskich i na Śląsku241. Fundatorem znajdującego się w kościele 

polskim obrazu przedstawiającego św. Jadwigę Śląską był kanonik sandomier-

ski i prowizor świątyni Franciszek Omański. Wizerunek podarował świątyni 

z okazji Roku Jubileuszowego 1725, o czym świadczy inskrypcja na odwrocie242. 

W rachunkach została odnotowana wypłata przekazana Czechowiczowi: „Al 

signor Simone pittore aver dipinto il quadro di Santa Eldvigia”243. Obraz uloko-

wano w ołtarzu św. Jacka, choć sam ołtarz, przynajmniej od 1751 roku, kiedy to 

w źródłach zanotowano informację o sprawieniu świeczników do tej nastawy, 

nosił wezwanie św. Kingi244. Takie patrocinium potwierdzają liczne wzmianki 

źródłowe pochodzące z drugiej połowy xviii stulecia oraz z xix wieku i zwią-

zane z organizacją uroczystych mszy ku czci błogosławionej wówczas klarys-

ki245. W 1820 roku sprawiono do tego ołtarza naczynia liturgiczne246. To samo 

wezwanie odnotowano w aktach wizytacji z 1825 roku247. Także autor opisu 

z 1878 roku stwierdził, że w pierwszym ołtarzu od strony prezbiterium, na ścianie 

zachodniej, widnieje obraz ukazujący św. Kingę klęczącą przed ukrzyżowanym 

Chrystusem248. Rozwikłanie zagadki dychotomii pomiędzy wezwaniem ołtarza 

a umieszczonym w nastawie przedstawieniem jest trudne. Obraz, pierwotnie 

mający ukazywać św. Jadwigę, a taki właśnie zamówiono u Czechowicza, co 

potwierdza wzmianka archiwalna, zaczęto utożsamiać z wyobrażeniem Kingi 

w okresie intensywnych starań o jej kanonizację. O problemach z poprawną 

identyfikacją namalowanej na obrazie postaci świadczy wypowiedź odwiedza-

jącego kościół w drugiej połowie xviii wieku kapucyna Ignacego Stanisława 

Filipeckiego, który wspomniał, obok ołtarza św. Stanisława, ołtarz św. Salomei, 

myląc klęczącą zakonnicę z jeszcze inną niż Kinga klaryską249. W dwudziesto-

leciu międzywojennym ołtarz nosił wezwanie św. Jadwigi250.
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Obraz ukazuje świętą klęczącą przed ukrzyżowanym Chrystusem (il. 153–

–156)251. Jest ubrana w biało-czarny habit, a na głowie ma welon. Ręce księżnej 

są opuszczone w dół w geście oddania. U jej stóp leżą książęcy płaszcz podbity 

gronostajowym futrem i korona. Chrystus został przedstawiony w silnym skró-

cie perspektywicznym i lekkim zwisie, w typie Christo morte. Jego korpus jest 

modelowany miękko, silnym strumieniem światła, perizonium opada na biodra. 

Zza krzyża wyłaniają się dwa anioły. Pierwsza z uskrzydlonych postaci anielskich 

ubrana jest w błękitną suknię, ręce zaś składa do modlitwy, drugi anioł ma na 

sobie zieloną szatę, a jego ramiona są uniesione i rozpostarte. Ponad  głowami 

tych anielskich postaci, na chmurach, klęczą putta. W tle widoczny jest fragment 

wnętrza, jakby owalnej świątyni o ścianach artykułowanych pilastrami podtrzy-

mującymi belkowanie i przykrytej kopułą oraz rozpostarta w lewym górnym 

rogu kotara. Kompozycję tę Czechowicz wykorzystał, będąc już w Polsce i malu-

jąc w Podhorcach przedstawienie św. Kazimierza klęczącego przed Chrystusem 

ukazanym identycznie jak na obrazie rzymskim i na niemal takim samym tle. 

Prezentacja tego znakomitego dzieła na wystawie monograficznej Czechowicza 

w Muzeum Narodowym w Krakowie w 2020 roku i przeprowadzona z tej okazji 

konserwacja tylko ugruntowały wyrażoną dziewięćdziesiąt lat temu opinię Ma-

cieja Loreta, który pisał, że:

Jest to dzieło w całym tego słowa znaczeniu dojrzałe i prawdziwie piękne. Ry-

sunek, pojęty bardzo szlachetnie, jest bez zarzutu. Modelowanie ciała Chry-

stusa subtelne i pod każdym względem znakomite. Koloryt przyciemniony, 

dostosowany do tragizmu chwili. Uderza mimo to nadzwyczajna przejrzystość 

atmosfery. Są tu reminiscencje Marattiego, ale całość pojęta oryginalnie. Tło 

architekturalne, pełne powietrza, zdaje się zapowiadać epokę neoklasyczną. 

Obraz ten stawia Czechowicza w rzędzie wybitnych współczesnych malarzy 

rzymskich252.

Płótno należy do najwcześniejszych, a jednocześnie najwybitniejszych pod 

względem formalnym dzieł malarza. Wyróżnia je subtelny modelunek postaci 

oraz miękkie modelowane delikatnych szat z lekkim sfumato. W wielu później-

szych obrazach Czechowicz będzie powtarzał motywy wypracowane podczas 

malowania tego obrazu. Samą kompozycję ze świętym klęczącym przed ukrzy-

żowanym Chrystusem, ukazanym w ujęciu perspektywicznym, na tle wnętrza 

na rzucie odcinka koła i być może z kopułą, artysta powtórzył we wspomnia-

nym obrazie w Podhorcach, na którym miejsce św. Jadwigi zajął św. Kazimierz. 

Wielokrotnie również Czechowicz powielał występujące w rzymskim dziele 

typy uskrzydlonych aniołów ze złożonymi do modlitwy lub szeroko rozłożony-

mi rękami. Z obrazem rzymskim wypada łączyć opublikowany przez Mariusza 

Karpowicza rysunek malarza w kolekcji Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

dotychczas uchodzący za szkic do obrazu Święty Karol Boromeusz w kościele 

Mariackim w Krakowie. 

W zbiorach Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum w Nowym Jorku 

zachował się szkic (il. 157), który Mariusz Karpowicz w 2006 roku przypisał Cze-

chowiczowi (dotychczas wiązano tę pracę z Sebastianem Concą)253. Szkic został 
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nabyty do kolekcji w 1931 roku, wcześniej należał do Giovanniego Piancastellego 

(1845–1926)254. W Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie znajduje się 

z kolei szkic figury Chrystusa i odchylonej do tyłu prawej ręki, który Tomasz Za-

ucha uznał za rysunek przygotowawczy do wspomnianej wyżej kompozycji w Za-

mku w Podhorcach, przedstawiającej klęczącego przed Chrystusem św. Kazimierza 

i nawiązującej do omawianego dzieła rzymskiego255. 

W xviii wieku w kościele polskim rozwinął się kult bł. Kingi. Starania o za-

twierdzenie oficjum i tekstów mszy świętej ku jej czci podejmował już w 1628 roku 

biskup krakowski Marcin Szyszkowski, współdziałając w tej kwestii z królem 

Zygmuntem iii256. Instrukcje dotyczące tej samej sprawy otrzymał od króla 

Władysława iv podróżujący do Rzymu w 1633 roku poseł Jerzy Ossoliński, ale 

jego misja okazała się w tej kwestii nieskuteczna. W 1650 roku Kongregacja Ob-

rzędów uznała zgromadzoną dokumentację za niewystarczającą257. Dopiero na 

prośbę Jana iii Sobieskiego papież Innocenty xi wznowił proces, a beatyfikację 

ogłoszono 11 czerwca 1690 roku. Pierwszy wizerunek błogosławionej odnoto-

wano w kościele polskim w Rzymie niedługo po tym wydarzeniu, w 1693 roku, 
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ale nie wydaje się, aby zachowany do dzisiaj obraz był tożsamy z wpisanym do 

inwentarza258. Troska o godne uczczenie wspomnienia bł. Kingi towarzyszyła 

prowizorom kościoła przez cały xviii wiek259. W 1715 roku Benedykt xiii nadał 

błogosławionej tytuł patronki Polski i Litwy, a w 1742 roku ponownie podjęto 

starania o kanonizację klaryski260. Na msze ku jej czci kościół urządzano tak 

samo, jak na święta opisanych wcześniej patronów Królestwa Polskiego, a litur-

gię odprawiano z udziałem kapeli śpiewaków i instrumentalistów261. Na ołtarzu 

głównym stawiano obraz z przedstawieniem księżnej – zwyczaj ten został opisany 

po raz pierwszy w 1778 roku262. Wspomniany wizerunek mógł powstać w okresie 

pomiędzy wyniesieniem błogosławionej do godności patronki Królestwa Polskie-

go a późniejszymi staraniami o jej kanonizację, podczas których jeden z ołtarzy 

otrzymał jej wezwanie, pomimo że znajdowało się w nim wtedy przedstawienie 

św. Jadwigi. W takim wypadku należałoby wziąć pod uwagę autorstwo Szymona 

Czechowicza, ale potwierdzenie tej tezy wymaga dalszych badań. Obraz ukazuje 

błogosławioną w stroju zakonnym klarysek, w prawej ręce trzymającą laskę, którą 

zanurza w strumieniu zmieniającym swój bieg, a w lewej, wzniesionej ku górze, 

dzierżącą krzyż (il. 158–159)263. Autor płótna zobrazował mało znany cud – Kinga, 

 , sygn. -, Inventarium , k. r.
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 , sygn. -, s. .
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wówczas ksieni starosądeckiego klasztoru, miała zawrócić górski potok w stro-

nę zabudowań konwentu, których mieszkanki cierpiały wówczas na brak wody 

pitnej264. Za przełożoną klęczy druga zakonnica z rękami złożonymi w geście 

modlitwy i z głową zwróconą w kierunku krzyża trzymanego przez ksienię. W tle 

widoczny jest budynek z wejściem ujętym kolumnami oraz fragment sądeckiego 

zamku. Na Czechowicza jako ewentualnego autora dzieła mógłby wskazywać 

typ niemal samotnej świętej, ukazanej na tle mglistych obłoków z widocznymi 

wśród nich główkami aniołków, sposób modelowania wyróżnionych światłem 

rąk i twarzy (szczególnie wzniesionych ku górze oczu zakonnicy przedstawionej 

w tle) oraz typowy dla tego artysty antykizujący sztafaż.  

W zbiorach watykańskich zachował się graficzny wizerunek błogosławionej 

wykonany według kompozycji Salvatorego Monosilia przez Girolama Rossiego 

w 1758 roku265. W owalnym medalionie wpisanym w prostokąt ukazano ją w pół-

postaci, zwróconą w lewo, z krzyżem w rękach. Przed nią, na stoliku, leżą oznaki 

królewskiej godności – berło i korona.  Podobnie jak inne wizerunki patronów 

Królestwa Polskiego, także i ten mógł być rozdawany wiernym uczestniczącym 

w nabożeństwach w dniu święta orędowniczki. 

Ostatnim polskim świętym cieszącym się szczególną czcią w kościele nacji polskiej 

był św. Jan Kanty. Starania o jego kanonizację podjęto w atmosferze sporu Uniwer-

sytetu Krakowskiego z jezuitami, także szerzącymi kult przyszłego świętego (jego 

pierwszy żywot napisał Piotr Skarga w 1579 roku, a obraz ukazujący Jana Kantego 

umieszczono w kaplicy kongregacji młodzieżowej w krakowskim kościele śś. Pio-

tra i Pawła). Decyzja o wystosowaniu do Stolicy Apostolskiej prośby o kanonizację 

zapadła na synodzie prowincjalnym w 1621 roku. Supliki kierowali w tej sprawie do 

Rzymu biskupi polscy najpierw w 1628, a później 1633 roku, gdy wszczęto proces na 

poziomie diecezjalnym. Odpowiednie instrukcje w tej sprawie otrzymał od króla 

Władysława iv poseł obediencyjny Jerzy Ossoliński266. Pierwszy obraz ukazujący 

zasłużonego błogosławionego podarował kościołowi polskiemu w Rzymie ksiądz 

Franciszek Komorowski w 1648 roku. Był to wizerunek znacznych rozmiarów (ok. 

170–180 cm wysokości), niestety nie zachował się do dziś267. Kult Jana Kantego był 

w Rzymie promowany przez Uniwersytet Krakowski, którego władze od początku lat 

pięćdziesiątych xviii wieku przekazywały do kościoła polskiego fundusze na orga-

nizację święta swego patrona. O oprawę artystyczną święta ku czci błogosławionego 

dbał, szczególnie w drugiej połowie lat pięćdziesiątych xviii wieku, rektor kościoła 

polskiego ksiądz Antoni Sierakowski268. 

Ołtarz krakowskiego błogosławionego powstał w kościele polskim w Rzymie 

za sprawą profesorów Uniwersytetu Krakowskiego, którzy przekazali na ten cel 

sto skudów. Prowizorzy dołożyli 20 skudów i w 1753 roku zamówili obraz z wi-

zerunkiem Jana Kantego u włoskiego malarza Salvatorego Monosilia269. Dwa 

lata później artysta odebrał wynagrodzenie za swoją pracę, które wyniosło łącz-

nie 120 skudów270. Obraz umieszczono w ołtarzu Ukrzyżowania, który zmienił 
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wówczas wezwanie. Monosilio wyobraził przyszłego świętego przekazującego szaty 

młodej kobiecie przedstawionej w otoczeniu miejskiej biedoty (il. 160–162)271. Jan 

Kanty ubrany jest w uniwersytecką ciemną togę, podbitą czerwoną tkaniną i bia-

ły, futrzany mucet, ponad którym jest widoczny niewielki, biały kołnierz. Ujęta 

z profilu twarz o wysokim czole, okolona białą, gęstą brodą i krótkimi włosami 

zaczesanymi do tyłu, jest zwrócona w stronę kobiety, na którą Jan spogląda. Klę-

czący obok niego młodzieniec, o niemal dziewczęcej, radosnej twarzy, ukazanej 

z profilu i zwróconej ku błogosławionemu, trzyma dużą tacę z ubraniami. Jest 

odziany w niebieską tunikę i pludry o wąskich nogawkach sięgających kolan. Od-

bierająca dar młoda kobieta, ubrana w zieloną suknię i niebieski płaszcz, została 

 Ołtarz był wzmiankowany w aktach wizytacji z  r. (, Sacr. Congr. Visit. Ap., t. , n. ,  

nlb.) oraz w inwentarzu z  r. (, f. , op. , sygn. , k. v).
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ujęta z profilu; jej twarz jest pełna, nos zadarty. Poniżej, na pierwszym planie, 

został przedstawiony półnagi mężczyzna, siedzący na ziemi i wyciągający rękę ku 

świętemu, natomiast za kobietą odbierającą płaszcz, w tle, widoczna jest jeszcze 

jedna postać kobieca, która jedną ręką podtrzymuje dziecko, a drugą wskazuje 

na błogosławionego. W głębi, pod wyciągniętym ramieniem Jana Kantego malarz 

ukazał dwóch kolejnych świadków wydarzenia. Tło dla całej sceny stanowią dwie 

kanelowane kolumny rzymskiej świątyni w typie monopteros (Świątyni Westy 

w Rzymie) oraz rozjaśnione łuną pochmurne niebo. Na tle nieba i kolumn ukazano 

skłębione obłoki, a pośród nich główki uskrzydlonych aniołków.

* * *

Ideowym zwornikiem programu skupionego wokół świętych patronów Króle-

stwa Polskiego stał się fresk namalowany na sklepieniu przez Ermenegilda Con-

stantiniego w latach 1775–1776. Malowidło przedstawia Chrystusa trzymającego 

w dłoni palmę męczeństwa oraz klęczącego przed nim św. Stanisława, w towarzy-

stwie innych świętych patronów, wśród których można rozpoznać Kazimierza, 

Wojciecha (?), Jana Kantego, Jozafata Kuncewicza, Kingę, Jadwigę oraz sylwet-

ki kolejnych, w zasadzie niemożliwych do identyfikacji świętych (il. 163–166). 

Anioły ukazane ponad św. Stanisławem trzymają wieniec z lauru, a te unoszące 

się poniżej postaci biskupa pastorał i otwartą księgę z napisem dignvs est 

operarivs m[e]rcede [s]va oraz mitrę biskupią. W dolnej części kompo-

zycji widnieje orzeł biały z mitrą książęcą na głowie, stojący na panopliach 

składających się z szabli, mitry, buławy i sztandaru. Z kolei górną część kompo-

zycji wypełniają grupy trzymających girlandy z kwiatów nagich lub półnagich 

aniołków oraz grupy główek anielskich wyłaniających się z chmur. W dwóch 

środkowych lunetach zamurowanych okien umieszczono personifikacje Koś-

cioła (il. 167) i Synagogi (il. 168), a w czterech skrajnych personifikacje cnót 

świętych. W pierwszej z nich widoczni są aniołowie trzymający tarczę, wieniec 

laurowy i zakrwawioną szatę, symbole kolejno: męstwa, chwały i męczeństwa 

(il. 169). W drugiej w rękach dwóch aniołów widnieją lustro z wężem, biały 

gołąb i płomień, odpowiadające roztropności, nadziei i miłości (il. 170). Trze-

cia para aniołów trzyma kartę z fragmentem wersetu czterdziestego piątego 

z Księgi Mądrości Syracha (Eklesiastyka): dedit illi sacerdotivm gentis 

/ eccs 45272, puklowaną puszkę nakrytą pokrywą z krzyżykiem (kadzielnicę?) 

oraz wędzidło – symbol wstrzemięźliwości lub rozsądku (il. 171)273. Ostatni 

aniołowie niosą gorejące serce, róg obfitości i wagę, symbolizujące miłosierdzie, 

dobroczynność (lub obfitość) i sprawiedliwość (il. 172). Na sklepieniu prezbite-

rium ukazano otoczonego aniołami i główkami anielskimi Boga Ojca z berłem 

w lewej dłoni oraz prawą ręką wysoko uniesioną. Nad jego głową widoczna jest 

gołębica Ducha Świętego (il. 173). 

 Jest to fragment Księgi Mądrości Syracha o wywyższeniu Aarona, Eccli ,: „[…] statuit ei 

testamentum aeternum et dedit illi sacerdotium gentis et beatificavit illum in gloria” („[…] 

włożył na niego doskonały majestat i przyodział we wspaniałe szaty, spodnie, tunikę i efod”– 

tłum. za Biblia Tysiąclecia, Syr ,). 

 Wędzidło w rękach anioła przypomina formą wędzidło trzymane przez starszego mężczyznę 

na obrazie Marcella Bacciarellego w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie;  Chyczewska 
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* * *

Kult patronów Królestwa Polskiego zdominował program ikonograficzny koś-

cioła polskiego. Jego uzupełnieniem były relikwie i wizerunki innych świętych 

oraz obrazy dewocyjne. Nie wszystkie dzieła zachowały się do dzisiaj, o wielu 

z nich wiadomo jedynie dzięki informacjom zawartym w inwentarzach. Nad 

głównymi drzwiami do kościoła wisiał namalowany na blasze obraz ukazujący 

Boże Narodzenie, ostatni raz wzmiankowany w inwentarzu sporządzonym około 

1758 roku274. W 1613 roku odnotowano mały obraz Veraikon oraz marmurowy, 

składany na pół dyptyk w drewnianej ramie, który tworzyły przedstawienia 

Zwiastowania i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny275, oba wpisane do 

inwentarza z 1693 roku276. W tym samym inwentarzu znajdują się informacje 

o obrazach (lub grafikach) przedstawiających św. Józefa, św. Michała, bł. Mo-

desta, dwóch nierozpoznanych franciszkanów, św. Filipa Nereusza, śpiącego 

Jezusa, Chrystusa rozmawiającego z Janem, Ecce Homo, św. Jana Chrzciciela 

oraz cieszącą się lokalnym, rzymskim kultem Ludwikę z Kęt277. Tę ostatnią ota-

czała aura świętości. W inwentarzu z 1693 roku odnotowano fakt odnalezienia 

między zakrystyjnymi szafami relikwiarza z jej włosienicą. Kobietę tę określo-

no wówczas jako „venerabilis virginis”, a w Rzymie nazywano „Ludovicam de 

Mathia”, podkreślając, że zmarła „in magna opinione sanctitatis”278. Ludwika 

(ok. 1563–1623), której łacińskie określenie „de Mathia”, występujące na płycie 

nagrobnej w kościele polskim, jest interpretowane jako zlatynizowana forma 

nazwiska „Maciejewska” lub jedynie jako patronimik, w młodym wieku przy-

łączyła się do grupy pielgrzymów podążających do Rzymu. Tam przyjęła regułę 

Trzeciego Zakonu św. Franciszka. Była znana z pobożności, pielgrzymowała 

do wszystkich kościołów rzymskich, a szczególnie Bazyliki Santa Maria sopra 

Minerva oraz do katakumb. Już za życia zyskała miano świętej i w takiej opi-

nii zmarła. Prowizorzy kościoła ufundowali jej epitafium, z którego inskryp-

cję odpisał Szymon Starowolski, zapewne w czasie swojego pobytu w kościele 

w 1633 roku279. Także dzięki Starowolskiemu wiemy, jaki napis znajdował się 

na zaginionym portrecie zmarłej Polki, który – według Polkowskiego – wisiał 

w prezbiterium kościoła280.
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W drugiej połowie xviii wieku zakupiono do świątyni dwa komplety relikwia-

rzy typu tarczowego, tej samej wielkości i jednorodnych stylistycznie, wykonanych 

z blachy przybitej do drewnianych desek wykrojonych w ten sam kształt. W relik-

wiarzach srebrzonych umieszczono relikwie świętych Piotra i Pawła, Augustyna, 

Franciszka z Pauli, Kazimierza Królewicza (il. 174), a w złoconych Franciszka Ksa-

werego, Heleny (cesarzowej), Elżbiety (królowej węgierskiej), Henryka (cesarza), 

Jana Kantego, Marcina Biskupa, Filomeny oraz opatów Antoniego i Benedykta (il. 

175). Jest prawdopodobne, że autorem tych relikwiarzy był Gaspare Vanneschi, 

złotnik kościoła Il Gesù, twórca zakupionych do kościoła dziewięciu relikwiarzy 

wykonanych w 1759 roku za kwotę 59 skudów, który naprawiał wiele naczyń i pa-

ramentów liturgicznych pochodzących z kościoła polskiego281.

W tradycji środkowoeuropejskiej w ołtarzach umieszczano nie tylko wizerunki 

ich właściwych patronów, ale także świętych cieszących się szczególnym, lokalnym 
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kultem. Przedstawienia te były zwyczajowo umiejscawiane na zasuwach i w zwień-

czeniach nastaw. We Włoszech, także w Rzymie, analogiczną rolę odgrywały obrazy 

wykonane w mniejszej skali, wprawiane w ozdobne ramy posadowione na postu-

mentach umożliwiających stawianie tych wizerunków na mensach ołtarzowych. 

Taką funkcję altaris portatilis mogły pełnić przedstawienia św. Stanisława Kostki 

umieszczone na ołtarzu św. Kazimierza oraz wizerunki świętych Alojzego Gonzagi 

i Barbary. 

Obraz ze św. Alojzym Gonzagą w 1878 roku stał na ołtarzu św. Jana Kante-

go282. Umieszczony był w złoconej ramie, osadzone na złoconym i lakierowanym 

na kolor alabastru cokole. Ramę wieńczyły krzyż z drewna, z figurą Chrystu-

sa wykonaną ze złoconego metalu oraz srebrna, z dwoma wotami283. Obecna 

rama jest drewniana, profilowana, złocona, w kształcie stojącego owalu, wsparta 

na podstawie ujętej akantowymi spływami. Górną część obramienia zdobi liść 

akantu z dodanymi festonami lauru. Obraz przedstawia świętego w półpostaci, 

zwróconego w trzech czwartych w prawą stronę (il. 176). Duchowny odziany 
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jest w habit jezuicki i białą komżę, której mankiety, poły i kołnierz są obrębione 

koronką. W uniesionych na wysokość piersi dłoniach święty trzyma krucyfiks, 

na który patrzy. Przed Janem ukazano fragment stolika, na którym spoczywa-

ją gałązka lilii, częściowo widoczna korona otwarta oraz włosienica w postaci 

pasa z metalowych ogniw. Twarz świętego ma owalny zarys, czoło jest wysokie, 

nos, oczy i podbródek subtelnie modelowane, usta niewielkie. Włosy są krót-

kie, ciemne, na czole widać wyraźnie odznaczające się zakola; głowę jezuity 

otacza nimb. Całość przedstawienia została namalowana delikatnie, ze spo-

kojnie prowadzonym światłocieniem, wydobywającym elementy anatomiczne 

twarzy i dłoni. Obraz nie został wspomniany w znanych inwentarzach z pierw-

szej połowy xviii wieku; nic również nie wiadomo o autorze dzieła. Wypada 

jedynie odnotować podobieństwo modelowania komży z charakterystycznym 

kołnierzem i „pagonami” do sposobu, w jaki został oddany strój tego same-

go świętego na wizerunku namalowanym przez Agostina Masucciego około 

1726 roku i znajdującym się w Palazzo Chigi w Ariccia (kolekcja Lemme). Na 

obu przedstawieniach zbliżony jest nie tylko typ komży, ale i trzymanego przez 

jezuitę krucyfiksu o posągowej, jakby wykonanej z brązu strukturze284. Dodać 

należy, że Masucci jest autorem obrazu ukazującego zaślubiny Marii Klemen-

tyny Sobieskiej z Jakubem Franciszkiem Stuartem iii (ok. 1735), znajdującego 

się w zbiorach Szkockiej Narodowej Galerii Portretu. 

Drugi ze wspomnianych wyżej obrazów, wizerunek św. Barbary, znajdował się 

w zakrystii. Ma kształt stojącego owalu i został wprawiony w drewnianą, profi-

lowaną i złoconą ramę na podstawie ujętej rozbudowanymi rollwerkami (il. 177). 

U dołu, na osi ramy, umieszczono ozdobny kartusz o wypukłym polu, w któ-

rym zapewne znajdował się niezachowany, ale zacytowany w inwentarzu napis 

S[ancta] barbara or[a] p[ro] n[obis]285. Święta została ukazana na tle po-

chmurnego nieba i wieży. Męczennicę przedstawiono w półpostaci – jej korpus 

artysta namalował w ujęciu profilowym, lekko pochylony, głowa jest zwrócona 

w stronę widza, lecz wzrok skierowany w dół. W lewej ręce święta trzyma ga-

łązkę palmy, a prawą wskazuje na okrągłą wieżę z blankami, ukazaną po lewej 

stronie kompozycji. Święta Barbara odziana jest w jasnoniebieską suknię o rę-

kawach sięgających za łokieć, lekko odsłaniającą dekolt. Na suknię nałożone są 

widoczna fragmentarycznie błękitna kamizela z zapinkami na lewym ramieniu, 

a także jasnoczerwony płaszcz, przerzucony przez prawe ramię. Z ramion świę-

tej spływa delikatna chusta lub szarfa z szarobiałej tkaniny, związana na piersi 

w dekoracyjny węzeł. Stroju świętej dopełnia biżuteria: pojedyncze bransolety na 

obu nadgarstkach oraz diadem książęcy, nałożony na głowę i ujęty splecionymi, 

jasnymi włosami, upiętymi z tyłu w kok. Twarz została oddana bardzo rzeźbiar-

sko – czoło jest wysokie, nos prosty, oczy wyraziste, a podbródek i usta niewielkie. 

Całość kompozycji odznacza się konsekwentnie prowadzonym światłocieniem, 

podkreślającym wolumen postaci i szat; z kolei wieża – z kolistymi oknami i od-

sadzoną ostatnią kondygnacją, zwieńczoną arkaturą – ukazana została w sposób 

bardziej malarski, niemal szkicowy. Kompozycję, o dość dynamicznej strukturze, 
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podkreślonej upozowaniem postaci i przebiegiem fałd szat, cechują barwy sto-

nowane, lecz wyraziste, z ewidentną dominacją czerwieni i żółcieni. Wprawdzie 

autorstwo dzieła nie zostało ustalone na podstawie źródeł, jednakże jest możliwe 

wskazanie kręgu potencjalnych twórców obrazu, do którego należałoby zaliczyć 

Giuseppego Bartolomea Chiariego (1654–1727), Francesca Trevisaniego (1656–

–1746) oraz Francesca Manciniego (1679–1758)286. Maniera obrazu zachowanego 

w kościele polskim – miękki modelunek twarzy i szat, pastelowa, ale zróżnicowana 

kolorystyka – przywodzi na myśl takie dzieła  jak Odpoczynek w drodze do Egiptu 

(Chiari) oraz Matka Boska z Dzieciątkiem i św. Janem (Trevisani)287, ale sposób 

ujęcia głowy, charakterystycznie odwróconej ku widzowi i przechylonej, jest bliski 

przedstawieniu Flory na obrazie Francesca Manciniego z około 1728 roku, znaj-

dującym się w kolekcji Lemme (Palazzo Chigi w Ariccii)288.

Nieustalone są losy obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem (il. 178–179). Wydaje 

się, że pierwotnie był umieszczony w ołtarzu, o czym może świadczyć kształt pro-

stokątnej ramy, u dołu wyciętej półkoliście, a u góry zamkniętej łukiem półkolistym, 
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nadwieszonym, zwieńczonej wolutami rozdzielonymi pękiem liści akantu i ozdo-

bionymi regularnie rozmieszczonymi nacięciami. Trudno stwierdzić, czy obraz 

Matki Boskiej z Dzieciątkiem wpisany do inwentarza z 1878 roku, jest tożsamy 

z istniejącym do dzisiaj289. Na podstawie znanych archiwaliów nie udało się pre-

cyzyjnie określić okoliczności powstania zachowanego dzieła. 

Wyobrażona na tym płótnie Matka Boska stoi na półksiężycu, na którym 

umieszczono także trzy uskrzydlone główki anielski. Twarz Marii jest owalna, czoło 

wysokie, nos długi i prosty, usta małe. Matka Boska ma na sobie wzorzystą, apli-

kowaną, białą suknię i błękitny, aplikowany złotem płaszcz o czerwonym podbiciu 

(wśród zdobiących szaty aplikacji dominują motywy roślinne). Głowa Marii jest 

przykryta szaro-białym maforionem sięgającym połowy postaci, lamowanym de-

koracją geometryczną. W prawej dłoni Matka Boska trzyma długie, białe, skręcone 

berło, a lewą podtrzymuje siedzące Dzieciątko, odziane w czerwoną, aplikowaną 

złotem suknię, z białą kryzą przy szyi. Chrystus prawą rękę unosi w geście bło-

gosławieństwa, w lewej trzyma jabłko królewskie. Na głowach Marii i Dzieciątka 

widoczne są wysokie, ażurowe korony zamknięte. W tle postaci Matki Boskiej jaś-

nieje świetlista gloria, a po bokach zostały ukazane nagie anioły na obłokach – ten 

 , f. , op. , sygn. , k. v.

178 179

178 Matka Boska z Dzieciątkiem, 

połowa xviii w., kościół polski 

w Rzymie

179 Matka Boska z Dzieciątkiem, 

połowa xviii w., fragment, kościół 

polski w Rzymie





po prawej stronie Marii trzyma różę, a druga uskrzydlona postać dzierży wstęgę. 

Całość kompozycji została naniesiona na płótno w sposób niezwykle malarski, 

z dominacją barw zgaszonych, żółcieni i czerwieni. 

Wizerunek swobodnie nawiązuje do typu ikonograficznego Matki Boskiej Gre-

goriańskiej lub z Guadalupe, a więc malarskiego przedstawienia watykańskiej rzeź-

by zamówionej przez papieża Grzegorza i (ok. 540–604), która w xiv wieku trafiła 

do sanktuarium w Guadalupe. Według legendy watykański obraz wykradł Michał 

Sapieha, przypisując mu swoje cudowne uzdrowienie i przeznaczył do ufundowa-

nego przez siebie sanktuarium w Kodniu, choć w rzeczywistości obraz kodeński 

został prawdopodobnie nabyty podczas peregrynacji magnata do Hiszpanii290. 

Rzymski wizerunek w kościele polskim wydaje się być dziełem późnym. Kodeński 

obraz został ukoronowany po raz pierwszy w 1723 roku, a następnie w 1727 roku 

przez kardynała Adama Stefana Sapiehę, któremu świątynia polska w Rzymie mogła 

zawdzięczać ów wizerunek, wykonany zapewne z okazji objęcia przez tego hierar-

chę oficjalnej protekcji nad kościołem (1728). 

* * *

Kult św. Wojciecha i Stanisława łączył w kościele polskim w Rzymie interesy węż-

szych od narodu czy nacji grup społecznych, w tym przypadku kręgów kanonickich 

reprezentujących dwa polskie ośrodki życia religijnego i administracji kościelnej 

– Gniezno i Kraków. W kazaniach Jana z Dąbrówki porównano orędowników 

do dwóch aniołów, którzy mieliby nie rywalizować ze sobą, lecz uzupełniać się 

wzajemnie w sprawowaniu patronatu nad państwem291. Być może właśnie w taki 

sposób postrzegał obu świętych biskup Zbigniew Oleśnicki, który na kartach statu-

tów diecezjalnych krakowskich wydanych w 1436 roku pierwsze miejsce w zespole 

patronalnym przyznał św. Wojciechowi. Niewykluczone, że w tej samej, koncy-

liacyjnej roli widział obu patronów autor programu ikonograficznego w ołtarzu 

głównym kościoła polskiego. 

Obecność relikwii i obrazów świętych patronów była wizualnym dowodem 

opieki nad świątynią i hospicjum danej wspólnoty. Szczególnie istotnym i sku-

tecznym narzędziem służącym manifestacji narodowych kultów, a tym samym 

tożsamości zbiorowej danej nacji, były uroczystości organizowane z okazji kano-

nizacji rodzimych świętych oraz ich corocznych wspomnień, stąd rozmach, jaki 

towarzyszył tym obchodom. Dla florentczyków takim wydarzeniem była kanoni-

zacja florenckiej karmelitanki Marii Maddaleny de’ Pazzi w 1669 roku. Społeczność 

toskańska, w tym przedstawiciele elity społecznej i hierarchowie kościelni, uczest-

niczyli w celebracji, której przebieg obejmował mszę świętą, procesję i nieszpory. 

Splendor wydarzenia podnosiły kazania okolicznościowe i wyjątkowa oprawa 

muzyczna, a podczas wieczornej części uroczystości scenerię rozświetliły świece 

i fajerwerki292. Dla mieszkańców Bergamo podobną okazją stało się urządzenie 

25 i 26 sierpnia 1675 roku święta ku czci lokalnego męczennika Alessandra293. Jak 

informuje broszura wydana z tej okazji, zajęto w tym celu cały teren wokół ich 

kościoła San Macuto (usytuowanego w pobliżu świątyni San Ignazio), całkowicie 
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blokując przejazd koni i karet. Na trzech drogach dojazdowych ustawiono efe-

meryczne łuki triumfalne. Przestrzeń wypełniły wielkie medaliony z hagiogra-

ficznymi scenami z życia patronów miasta – Bartolomea i Alessandra, a przed 

fasadą umieszczono wizerunki kolejnych patronów z panteonu bergamońskich 

świętych – Ferma i Rustica294. Równie hucznie hiszpańskie bractwo Najświętszego 

Zbawiciela obchodziło święto Wielkiej Nocy w kościele San Giacomo i na piazza 

Navona w 1675 roku295. Uroczyście celebrowano również kanonizację św. Jacka. 

Była to pierwsza tego rodzaju polska feta urządzona w początkowych latach ist-

nienia kościoła i hospicjum narodowego. Niestety nie dysponujemy żadną relacją 

z tego wydarzenia. Drugą uroczystością o podobnym charakterze była kanonizacja 

bł. Jana Kantego, której przebieg opisał ksiądz Putanowicz. O tym wyjątkowym 

święcie będzie mowa w następnym rozdziale. Msze odświętne ku czci polskich 

patronów i świętych kanonizowanych w dobie nowożytnej stały się najbardziej 

widocznym znakiem obecności polskiej wspólnoty, manifestacją jej tożsamości 

i środkiem służącym reprezentacji nacji polskiej wśród innych społeczności wie-

lonarodowego miasta. 

Polacy budowali i manifestowali w Rzymie swoją tożsamość poprzez kult pol-

skich patronów państwowych. W mieście, w którym papież i jego otoczenie do-

skonale rozumieli, jak istotne i konsolidujące było dla poszczególnych wspólnot 

oddawanie czci ich własnym orędownikom, było to zjawisko wręcz powszechne, 

typowe także dla innych nacji. Polskie uroczystości ku czci świętych patronów 

nie były aż tak huczne, wykwintne i pełne splendoru jak obchody tego rodzaju 

organizowane przez przedstawicieli innych nacji. Głównym powodem takiego 

stanu rzeczy był brak odpowiednich funduszy. Z treści zachowanych dokumen-

tów zawsze wybrzmiewa jednak towarzysząca administratorom kościoła i ho-

spicjum chęć stosownego przystrojenia kościoła na świąteczne okazje. Starano 

się zapewnić spektakularne oświetlenie, zabiegano o zawieszenie na ścianach 

ozdobnych portier, położenie drogocennych dywanów, wystawienie wykwintnej 

zastawy ołtarzowej, a gdy brakowało funduszy – potrzebne przedmioty wypo-

życzano z innych kościołów. Zarządzający świątynią uważali za punkt honoru 

przygotowanie pełnej splendoru oprawy liturgii, by godnie upamiętnić polskich 

świętych. Podczas świątecznych nabożeństw, których wyjątkowość podkreślano 

między innymi śpiewem liturgicznym, jeszcze jednym ważnym narzędziem kształ-

towania tożsamości zbiorowej było eksponowanie wizerunków papieży i królów 

– władców kościelnych i świeckich, którzy w ten sposób byli symbolicznie obecni 

wśród zgromadzonych wiernych. Ich herby wieszano we wnętrzu kościoła, na 

fasadzie, ale także na dalej położonych budynkach – traktując je jako swoiste 

drogowskazy prowadzące do polskiego kościoła. W celu zachęcenia mieszkańców 

Rzymu i pielgrzymów przebywających w Wiecznym Mieście do uczestniczenia 

w polskich mszach prowizorzy uciekali się do różnorodnych zabiegów, niekiedy 

bliskich dzisiejszej reklamie – w różnych częściach miasta, na drzwiach pałaców, 

kościołów, a nawet na drzewach rozwieszano specjalne ogłoszenie informujące 

o obchodach i ich planowanym przebiegu. Duchową zachętą zawsze były odpusty, 

o które zabiegali u papieża zarówno administratorzy kościoła, jak i kardynałowie 

protektorzy. Szczególną rolę tych ostatnich należy dostrzec we wsparciu, jakiego 

 Serra , s. .

 Ibidem.





udzielali zarządzającym świątynią. Obejmowało ono zarówno użyczanie własnych, 

drogocennych paramentów liturgicznych, jak i przekazywanie funduszy na różne 

cele związane z organizacją uroczystości – opłacenie kapeli muzycznej, pokrycie 

kosztów fajerwerków czy budowy machin pirotechnicznych. Już sama obecność 

wspomnianych dostojników w murach świątyni uświetniała uroczystości i była 

zawsze obszernie odnotowywana w źródłach. Przybycie innych prominentnych 

gości, zwłaszcza członków kurii, zapraszanych przez rektorów i kardynałów pro-

tektorów, zazwyczaj równie skrupulatnie relacjonowane, interpretowano jako 

wyraz ich najwyższego uznania dla narodu polskiego, a powód do wielkiej dumy 

dla organizatorów. 





5.

Artystyczne oprawy kościoła
i uroczystości jako wyraz
tożsamości narodowej

5.1. Wprowadzenie

Najlepszą sposobność do manifestowania tożsamości narodowej w Rzymie stwarzały 

uroczystości organizowane przez poszczególne nacje z różnych, ważnych dla nich 

okazji. Te największe obchody rozpoczynały się zazwyczaj nabożeństwem w koś-

ciele narodowym lub innej, istotnej dla danej społeczności świątyni, a następnie 

przenosiły się na ulice i place Wiecznego Miasta. Niemal każda wspólnota była tra-

dycyjnie związana z jakąś konkretną częścią Rzymu, która w dni świąteczne stawała 

się sceną narodowej reprezentacji w przestrzeni publicznej. Widowiska hiszpańskie 

organizowano na piazza Navona, gdzie znajdowała się świątynia Hiszpanów – San 

Giacomo degli Spagnoli, ale także na placu przed rezydencją ambasadora (piazza 

di Spagna). Francuskie spektakle tradycyjnie miały miejsce na wzgórzu Pincio, na 

piazza Trinità dei Monti oraz na piazza Farnese (od 1635 roku Palazzo Farnese wy-

najmowali ambasadorowie Francji). Polskie uroczystości z reguły odbywały się na 

via delle Botteghe Oscure. 

Huczne obchody miały służyć przede wszystkim manifestacji potęgi kon-

kretnej nacji, apoteozie jej władców lub członków rodziny królewskiej, a także 

propagandzie sukcesów militarnych w wielonarodowym, rzymskim środowisku. 

Niemałe znaczenie propagandowe miały również uroczystości z okazji narodzin 

królewskich synów, następców tronu, a tym samym gwarantów ciągłości dynastii. 

Publiczne, rzymskie fety doskonale potrafili wykorzystać dla zaprezentowania 

całemu chrześcijańskiemu światu swoich dynastycznych aspiracji między inny-

mi hiszpańscy Habsburgowie. Hucznie obchodzono nie tylko narodziny pier-

worodnego syna Filipa iv Baltazara Karola w 1629 roku, ale i przyjście na świat 

drugiego dziecka monarchy, infantki Marii Teresy. Jedną z największych uro-

czystości zainscenizowali Francuzi z okazji narodzin przyszłego Króla Słońce, 

syna Ludwika xiii. Zorganizowano ją z inicjatywy kardynała protektora Francji 

Antonia Barberiniego oraz francuskiego ambasadora. Rozpoczęła się w koście-

le narodowym San Luigi dei Francesi, a następnie była kontynuowana na pla-

cach Navona, Farnese, Barberini i Trinità dei Monti. Odbyły się gonitwy konne, 

regaty na Tybrze, przedstawienia teatralne, bankiety i pokazy sztucznych ogni. 





Odświętnie udekorowano i oświetlono pałace książąt i kardynałów, a szczególnie 

siedzibę ambasady francuskiej w Palazzo Farnese. Słynna dekoracja wzgórza Pin-

cio (obecnie Schody Hiszpańskie) autorstwa Gian Lorenza Berniniego posłużyła 

za wizualną manifestację potęgi Francji za panowania Ludwika xiii i Rzymu za 

pontyfikatu Urbana viii1.

Jeszcze większe możliwości propagandowe stwarzało świętowanie wstąpienia 

na tron nowego władcy. Dwa tygodnie trwały pokazy pirotechniczne na placach 

Rzymu po wyborze Ferdynanda iii na cesarza w lutym 1637 roku. Trzy machi-

ny powstałe na piazza Navona z inicjatywy cesarskiego ambasadora Annibalego 

Gonzagi miały prezentować habsburskie zwycięstwa. Cesarski kardynał protektor 

Maurizio di Savoia przed swoją rezydencją na Monte Giordano urządzał bankiety, 

koncerty, bale, widowiska teatralne oraz pokazy pirotechniczne, w których orzeł 

cesarski odnosił zwycięstwa nad rebelią i herezją, symbolizowanymi przez sfin-

ksy, smoki i chimery. Opisy obchodów oraz ryciny przedstawiające wspomniane 

machiny opublikowano w dziewięciu drukowanych relacjach. Kardynał protek-

tor Rzeszy Girolamo Colonna uczcił wybór Leopolda i na cesarza w 1658 roku 

zamówieniem trzech machin pirotechnicznych. Pierwsza przedstawiała triumf 

Leopolda i, który koronowany laurem zasiadał na tronie nad stosem panopliów. 

Druga ukazywała cesarza jako Apolla zabijającego symbolizującego Turcję smoka. 

Trzecia prezentowała herb papieski. W ten sposób wyrażono wdzięczność papie-

żowi Aleksandrowi vii za wsparcie, jakiego udzielił zwycięskiemu kandydatowi 

podczas elekcji na cesarza2. 

Skalą i oprawą artystyczną wyróżniały się uroczystości żałobne organizowane 

po śmierci monarchów. Papież z reguły odprawiał w intencji zmarłego władcy mszę 

w swojej prywatnej kaplicy, natomiast w kościołach narodowych odbywała się li-

turgia dostępna dla wszystkich wiernych. Wznoszono wówczas w świątyni castrum 

doloris w bogatej oprawie z drewna i stiuku imitującego wielobarwny marmur 

oraz aranżowano alegoryczne kompozycje, których nieodzownymi elementami 

były personifikacje cnót, czaszki, szkielety, panoplia, obeliski, insygnia, portrety 

zmarłych władców oraz głoszące ich chwałę i sławę inskrypcje. Na fasadzie kościoła 

i okolicznych budynków zawieszano czarne draperie, herby, festony z liści lauro-

wych oraz szkielety3. Program ideowy całej oprawy, nierzadko skomplikowany, był 

objaśniany w drukach okolicznościowych. 

Polskie uroczystości w Rzymie częściowo omówiła Hanna Osiecka-Samsono-

wicz, opierając się na współczesnych relacjach, diariuszach, opisach i wzmiankach 

w codziennych komunikatach typu avissi. Najwięcej uwagi poświęciła pompie 

towarzyszącej poselstwom obediencyjnym, elekcjom, koronacjom i śmierci 

polskich monarchów oraz narodzinom ich potomków. Słusznie podkreśliła, że 

Polacy w Rzymie najchętniej hucznie świętowali zwycięstwa nad swoimi wroga-

mi na wschodzie lub organizowali nabożeństwa pokutne w dramatycznych dla 

ojczyzny okolicznościach. Rozważania te należałoby poszerzyć o analizę uro-

czystości organizowanych rokrocznie na cześć patronów Królestwa Polskiego, 

świętych Kazimierza (4 marca), Wojciecha (23 kwietnia), Stanisława (7 maja) 

i Jacka (16 sierpnia), a w xviii wieku również bł. Kingi (27 lipca) i św. Jana 
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Kantego (20 października). Święta te miały swoje stałe miejsce w kalendarzu 

przebywających w Rzymie Polaków, wyznaczały im rytm spotkań oraz służyły bu-

dowaniu i utrwalaniu wizerunku polskiego państwa na forum katolickiej Europy. 

Polacy umiejętnie wykorzystywali różnorodne środki propagandy literackiej, ale 

szczególnie dbali o odświętną oprawę liturgii, wykorzystując w tym celu między 

innymi dzieła rzemiosła artystycznego, muzykę, wizerunki malarskie i dekoracje 

okolicznościowe, niosące spójny przekaz ideowy. Za organizację uroczystości od-

powiadali prowizorzy kościoła polskiego. Z czasem utrwaliły się pewne schematy 

działania, praktyki i tradycje, które wcielali w życie, niezależnie od okoliczności 

i rodzaju obchodów.

5.2. Organizacja uroczystości w kościele polskim 

Pierwszym zadaniem prowizorów było zapewnienie środków na sfinansowanie 

oprawy święta. Pieniądze można było pozyskać z bieżących dochodów hospi-

cjum, z ofiar Polaków przebywających w Rzymie lub od kardynała protektora, 

a niekiedy uciekano się do pomocy samego papieża4. Ze zgromadzonych fun-

duszy kupowano świece i beczki ze smołą, niezbędne do iluminacji kościoła 

i otaczającego go terenu w godzinach wieczornych, kwiaty oraz materiały do 

budowy dekoracji okolicznościowych, płacono również za fajerwerki i konstruo-

wanie machin pirotechnicznych oraz wystrzały z moździerzy i armat. Niedostatek 

środków był niemal zawsze największą bolączką polskiego hospicjum, stąd stale 

kierowano do Polaków przebywających w Rzymie prośby o wsparcie finansowe. 

W związku z nabożeństwem w intencji zwycięstwa wojsk polskich nad Turkami 

w 1621 roku o taką pomoc poprosił rodaków rektor kościoła polskiego Karol 

Nerwicz, zwracając się między innymi do Adama Mąkowskiego, polskiego posła 

w Królestwie Neapolu5. Wiele nie uzyskał. Po florenie węgierskim ofiarowali: 

kanonik włocławski Sebastian Grochowski, kustosz krakowski Andrzej Szysz-

kowski, Wawrzyniec Starczewski, Franciszek Isaykowski, Samuel Opacki, Albert 

Nagórski oraz litewski szlachcic Szczepan Bilszek. W 1644 roku przedstawiciele 

nacji polskiej zbierali fundusze na świece i kwiaty, aby ozdobić kościół na mszę 

ku czci świętych patronów Królestwa Polskiego. Niestety, stan finansów bywał 

niekiedy tak dramatyczny, że prowizorzy prosili swoich rodaków o przyniesienie 

własnych świec, a ich pozostawienie w kościele traktowali jako wyraz szczególnej 

hojności i skrupulatnie odnotowywali podobne darowizny w protokołach6. Sami 

prowizorzy byli niejednokrotnie zmuszeni do wyasygnowania środków na godną 

oprawę uroczystości z własnych dochodów. Wystrzały z dział spiżowych i oświet-

lenie świątyni podczas nabożeństwa czterdziestogodzinnego w maju 1648 roku 

sfinansowali Stefan Wierzbowski, Stanisław Łukowski, Stanisław Trebnicz, Fran-

ciszek Komorowski i Kazimierz Wojniarowicz, a Stanisław Lipski zapłacił za po-

kaz sztucznych ogni7. Z kasy kościelnej pokryto część kosztów organizacji świąt 

na cześć polskich patronów w 1649 roku, resztę zebrano od rodaków w Rzymie8. 

 Papież Klemens  ofiarował sto skudów na świece na mszę celebrowaną  kwietnia  r., 

w której uczestniczyła Maria Kazimiera d’Arquien.
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Wspomniani wyżej Lipski i Łukowski w święto św. Stanisława w tym właśnie 

roku łożyli na uroczysty poczęstunek po nabożeństwie, a inni prowizorzy pokryli 

koszty ogni sztucznych i salw armatnich9. Uroczystą i urządzoną z rozmachem 

oprawę świąt patronów w Roku Jubileuszowym 1650 zapewnił Lipski10. Prowi-

zor Jakub Maksymilian Kłosowski i poborca Carlo Monti zapłacili za wystrzały 

w święto św. Kazimierza w 1661 roku11. 

Nie zawsze jednak udawało się zgromadzić potrzebne kwoty. Pustki w kasie 

oraz brak wsparcia ze strony rodaków spowodowały, że nie zorganizowano uro-

czystości z okazji odbywającej się w Krakowie 17 stycznia 1649 roku koronacji Jana 

Kazimierza na króla Polski. Prowizorzy poinformowali o tym kardynała protektora, 

licząc zapewne na jego wsparcie, jak się okazało bezzasadnie12. Niezbyt hojne datki 

przebywających w Rzymie Polaków spowodowały, że nabożeństwo czterdziestogo-

dzinne odprawiane we wrześniu 1655 roku w intencji odparcia Szwedów, Moskwy 

i Tatarów skrócono do jednego dnia13.

Pieniądze były potrzebne również na opłacenie kapłanów celebrujących msze 

w najważniejsze święta. W uroczystość ku czci jednego z patronów Królestwa 

Polskiego odprawiano zwyczajowo kilka mszy w dniu jego wspomnienia, a także 

w następnych dniach14. Na cześć św. Kazimierza w 1649 roku zorganizowano aż 

85 mszy z udziałem dominikanów, karmelitów, franciszkanów, bernardynów, jezu-

itów, pijarów i innych duchownych świeckich i zakonnych, spośród których tylko 

część była Polakami. Jak zanotowano w protokołach, prowizorzy ubolewali, że aż 

15 z nich trzeba było sowicie opłacić15.

Rolę prowizorów najdobitniej opisuje wpis w księdze protokołów dotyczący 

urządzenia święta św. Kazimierza w 1649 roku. W adnotacji tej wprost stwierdzo-

no, że organizacja święta i podobnych mu uroczystości przynosi polskiej nacji 

w Rzymie szacunek i podnosi jej znaczenie. Podkreślono również niestrudzoną 

pracę prowizorów oraz poborcy Andrzeja Radzieszowskiego, którzy troszczy-

li się o wystrój kościoła, zapraszali dostojnych gości, zwłaszcza kardynałów, dbali 

o oprawę muzyczną, za którą częściowo sami płacili, a także fundowali niezbędne 

przedmioty, na przykład antepedia16. Z kasy kościoła pokryto koszty nawet tak 

znaczącej uroczystości, jak msza z udziałem kardynała protektora Virginia Orsi-

niego, która odbyła się 23 kwietnia 1651 roku z okazji zwycięstwa wojsk polskich 

nad Kozakami17. 

Obok poborcy organizacją opraw uroczystych mszy często zajmował się od-

delegowany do tego lub wręcz wyspecjalizowany w tej materii człowiek, określany 

w źródłach jako festarolo. Jemu powierzano środki na zakup kwiatów, świec, tka-

nin, organizację sztucznych ogni czy wystrzałów artyleryjskich. Jedynym festarolo 

pracującym na rzecz kościoła polskiego, wymienionym z imienia i nazwiska w sie-

demnastowiecznych przekazach źródłowych był Lorenzo Carpanti. Zasłużył się 

na tyle, że uzyskał zgodę na urządzenie dla siebie i swojej rodziny grobowca pod 
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ołtarzem Świętego Krzyża18. Nazwiska innych pojawiają się dopiero w xviii wieku. 

W 1737 roku funkcję tę pełnił Valentino Pezzi, który przygotował wystrój świątyni 

na msze ku czci świętych Kazimierza i Stanisława. Ich ołtarze przybrał zawieszony-

mi na pilastrach karmazynowymi tkaninami obszytymi złotą koronką oraz chiń-

ską karmazynową taftą, którą przykrył mensy19. Podobną rolę w latach 1777–1794 

odgrywał Giovanni Antonio Forti20. Troszczył się o paramenty używane podczas 

nabożeństwa, zawieszenie ozdobnych portier na drzwiach do zakrystii, wreszcie 

dbał o oprawę obrazu św. Kingi umieszczanego na ołtarzu głównym w dniu jej 

wspomnienia21. 

Zadaniem prowizorów było zachęcanie wiernych w Rzymie do licznego udzia-

łu w nabożeństwach. Sprzyjały temu papieskie odpusty dla wiernych biorących 

w udział w święcie i zanoszących modły w konkretnej intencji. Do prowizorów 

należało rozpowszechnienie wśród mieszkańców Wiecznego Miasta informacji 

o możliwości uzyskania odpustu. Służyły temu drukowane obwieszczenia, roz-

wieszane na drzwiach kościoła św. Stanisława i innych świątyń oraz skwerach, 

pałacach i ulicach Rzymu22. Prowizorzy dostrzegali nawet zależność frekwencji 

wiernych od liczby tego typu komunikatów w mieście23. Druki zawieszano, „aby 

lud Rzymu łatwiej do pobożności zachęcić”24, ale jednocześnie podkreślano, że 

odpust był nie tylko drogą oczyszczenia się z grzechów, ale i warunkiem godnego 

uświetnienia kultu Bożego, a ostatecznie przyczynkiem do rozsławienia kościoła 

i podkreślenia świetności nacji polskiej25. I tak o odpuście na święto św. Kazimierza 

w 1649 roku powiadomiono mieszkańców Rzymu za pomocą stu wydrukowanych 

plakatów, które rozwieszono w całym mieście. Musiały mieć nie tylko charakter 

informacyjny, ale i pewien wyraz artystyczny, skoro tekstom towarzyszyły wyob-

rażenie Najświętszego Sakramentu, herb Królestwa Polskiego oraz wizerunek św. 

Kazimierza26. Papieskie odpusty były stałym elementem świąt ku czci polskich 

patronów w kolejnych latach27.

Nie mniej istotną zachętą do udziału w nabożeństwach w kościele polskim 

były jałmużny rozdawane wiernym przez duchownych i świeckich. Takim hojnym 

gestem zapisał się w pamięci prowizorów świecki skarbnik kościoła Franciszek 

Hilbrant, który rozrzucał monety między dzieci i ubogich w czasie uroczystości 

po nabożeństwie z okazji wyboru na króla polskiego Jana Kazimierza Wazy, zor-

ganizowanej 28 grudnia 1648 roku. Wierni odwdzięczyli się wznoszonymi do pół-

nocy okrzykami „Niech żyje Król Polski!”28. Prowizorzy naśladowali podobnymi 

gestami samych papieży, znanych z hojności podczas nabożeństw odbywających 

się w latach jubileuszowych.
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Prestiż i znaczenie kościoła nacji polskiej podnosiło uczestnictwo w organizo-

wanych w świątyni nabożeństwach dostojnych gości – także świeckich, ale przede 

wszystkim duchownych. Rektor i prowizorzy rokrocznie zapraszali na msze ku 

czci świętych patronów Królestwa Polskiego kardynałów protektorów i wicepro-

tektorów oraz byłych nuncjuszy w Rzeczypospolitej, których udział w uroczystoś-

ciach był niejako obligatoryjny z racji pełnionych przez nich funkcji29. Regułą 

było również goszczenie tych członków Kolegium Kardynalskiego, którzy byli 

najbardziej przychylni Polsce, jak Anglik Christopher Hampton, arcybiskup Ar-

magh i prymas Irlandii, zaproszony przez rektora w 1621 roku do celebrowania 

liturgii w święto św. Stanisława. Informację, że darzył on Polaków szczególną 

atencją, odnotowano w protokole rady prowizorów30. Stałymi gośćmi byli tak-

że świeżo nominowani nuncjusze, którzy przed wyjazdem do Polski zazwyczaj 

odprawiali w kościele polskim w Rzymie mszę na święto któregoś z patronów 

kraju stanowiącego cel ich podróży31. Chętnie goszczono również prałatów i du-

chownych różnego szczebla, ambasadorów i posłów obcych państw, arystokratów 

rzymskich i przyjezdnych, w tym przedstawicieli szlachty i magnaterii z Polski. 

Udział wszystkich tych znakomitych gości w mszach ku czci świętych Stanisła-

wa, Kazimierza, Wojciecha i Jacka w sposób oczywisty podnosił prestiż narodu 

polskiego, wszelkimi dostępnymi środkami manifestującego swoją tożsamość. 

Dostojników zapraszał rektor – osobiście lub listownie – a w przypadku  szczegól-

nych okazji również sam kardynał protektor. To on często witał przed drzwiami, 

a po zakończeniu obchodów odprowadzał do karet członków Kolegium Kardy-

nalskiego. Powitaniem pozostałych gości zajmowali się prowizorzy lub polscy 

hierarchowie przebywający wówczas w Rzymie. Zaproszonych przedstawicieli 

elit witano lub żegnano kwiatami32. Ich nazwiska skrupulatnie odnotowywano 

w protokołach rady prowizorów, a także w oficjalnych relacjach typu avissi, pa-

miętnikach (choćby Carla Cartariego) i drukowanych opisach uroczystości, które 

omówiła skrupulatnie Osiecka-Samsonowicz33. Liczba uczestniczących w polskich 

celebracjach członków Kolegium Kardynalskiego bywała różna – zwykle nieco 

mniejsza podczas mszy ku czci świętych patronów, kiedy to zjawiało się od 2–3 

do 10–12 purpuratów34, większa zaś w czasie obchodów o szczególnym znaczeniu 

i bardziej politycznym charakterze, na przykład z okazji narodzin monarszych 
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dzieci, śmierci króla czy koronacji nowego, gdy do kościoła polskiego przybywało 

około 20, a niekiedy nawet 30 kardynałów35. I tak podczas mszy celebrowanej 

w kościele polskim 28 grudnia 1632 roku z okazji wyboru na króla Władysława iv 

obecni byli: dziekan Kolegium Kardynalskiego Domenico Ginnasi, kardynał pro-

tektor Hiszpanii Gaspar de Borja y Velasco, kardynał protektor Francji Guido 

Bentivoglio d’Aragona, kardynałowie Agostino Spinola, Gil Carrillo de Albornoz, 

Baltazar Moscoso y Sandoval, Ippolito Aldobrandini, a także kapucyn, kardynał 

San Onofrio i brat papieża Urbana viii Antonio Barberini, jeden z papieskich 

bratanków Francesco lub Antonio Barberini oraz wikariusz generalny Rzymu 

Marzio Ginetti36. Warto zaznaczyć, że częstymi gośćmi w kościele polskim byli 

nadzorujący świątynie narodowe wikariusze, jak właśnie wymieniony Ginetti, 

który przy okazji udziału w liturgii z okazji święta św. Stanisława skontrolował 

i ocenił jako „piękne” miejsce przechowywania relikwii37. 

Możliwość spotkania podczas uroczystości w kościele polskim dostojnych 

gości ze szczytu kościelnej hierarchii, była bardzo istotna dla polskiego ducho-

wieństwa wyższego i niższego szczebla, zwłaszcza z perspektywy rozwoju kariery. 

Książa chętnie z takich okazji korzystali. Wyjątek stanowili pod tym względem 

najwyżsi rangą przedstawiciele episkopatu – ci, jak się wydaje, stronili od podob-

nych wydarzeń. 18 grudnia 1620 roku mszę w kościele polskim odprawił biskup 

wileński Eustachy Wołłowicz, poseł Zygmunta iii do papieża Pawła v38. Kardynał 

Jan Kazimierz Denhoff, który w 1686 roku przebywał w Rzymie w poselstwie, 

uczestniczył w obchodach święta św. Stanisława wraz z Bibliotekarzem Świętego 

Kościoła Rzymskiego kardynałem Lorenzem Brancatim di Laurą oraz arcybisku-

pem Florencji Giacomem Antoniem Morigią39. Denhoff chętniej, jak się wydaje, 

niż inni polscy biskupi przyjeżdżający do Rzymu uczestniczył w większości mszy 

ku czci patronów Królestwa Polskiego. Być może dlatego, jako jeden z nielicznych 

doczekał się portretu w zakrystii40.

Dla polskiego duchownego udział w okolicznościowym nabożeństwie, wygło-

szenie mowy pochwalnej lub kazania stanowiły znakomitą sposobność do zapre-

zentowania kultury intelektualnej na szerszym i wpływowym forum, a niekiedy 

otwierały drogę do podjęcia w przyszłości skutecznych starań o tytuły i stanowiska 

w strukturach polskiego Kościoła. W 1641 roku Paweł Potocki wygłosił kazanie 

w święto św. Jacka w obecności Virginia Orsiniego. Piotr Gembicki odprawił mszę 

na święto św. Kazimierza 4 marca 1645 roku, gdy na uroczystości gościł Gaspa-

re Mattei, kardynał protektor Polski41. Kanonik płocki i prepozyt krzemieniecki 

Stanisław Lipski głosił kazanie na mszy celebrowanej w święto św. Stanisława 

w 1648 roku, na którą przybył również kardynał Giulio Savelli, były już wówczas 

protektor Królestwa Polskiego; kościół nawiedził wtedy także ówczesny kardy-

nał protektor, wspomniany Gaspare Mattei42. Ten sam Lipski podczas obchodów 

święta św. Stanisława 7 maja 1650 roku rozdał obecnym na uroczystości siedmiu 
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kardynałom kwiaty oraz druki ulotne w języku włoskim, zawierające treść wy-

głoszonej przez duchownego homilii oraz teksty odśpiewanych pieśni43. Podczas 

tego samego święta, ale rok później, w obecności kardynała protektora Virginia 

Orsiniego kazanie głosił protonotariusz apostolski i gwardian bractwa św. Tryfona 

Piotr Dembiński44. Homilii na cześć św. Stanisława podczas mszy w 1665 roku 

wysłuchali z ust prowizora Stanisława Łubieńskiego, kanonika krakowskiego, 

kardynałowie protektor Virginio Orsini i wiceprotektor Marcello Santacroce45. 

Stanisław Szembek w 1673 roku wygłosił orację przed kardynałami Virginiem 

Orsinim i Carlem Odescalchim46. Nierzadko i sami prowizorzy kościoła odpra-

wiali msze lub nieszpory w obecności dostojnych kardynałów, a oracje na cześć 

polskich świętych prezentowali zazwyczaj rektorzy47. 

Szczególnym wyróżnieniem dla nacji było przyjęcie przez kardynała protektora 

lub innego członka Kolegium Kardynalskiego funkcji celebransa liturgii w kościele 

narodowym. Zazwyczaj z prośbą o to zwracali się do purpuratów rektorzy, choć 

nierzadko także sami kardynałowie zgłaszali chęć odprawienia mszy – postąpił 

tak wikariusz Rzymu Giovanni Garzia Millini, który w maju 1621 roku wyraził 

życzenie poprowadzenia nabożeństwa czterdziestogodzinnego zarządzonego przez 

prowizorów kościoła w obliczu zagrożenia ze strony Turków, Tatarów, Moskwy 

i Szwedów48, ostatecznie niezorganizowanego ze względu na brak środków. Kar-

dynałowie chętnie celebrowali msze z okazji wyboru polskich królów. Biskup Ri-

mini Marcello Cesi odprawił liturgię po elekcji Władysława iv (28 grudnia 1632), 

Francesco Fabei po wyborze Michała Korybuta Wiśniowieckiego (18 sierpnia 1669), 

a Virginio Orsini, gdy okazało się, że na tronie polskim zasiądzie Jan iii Sobieski 

(18 czerwca 1674)49. Mszę dziękczynną po narodzinach Jana Kazimierza Wazy cele-

brował biskup Sydonu Giovanni Battista Scannaroli50. Członkowie kurii nierzadko 

sprawowali również msze ku czci świętych polskich patronów, na przykład arcy-

biskup Manfredonii Giovanni Alfonso Puccinelli w 1655 roku odśpiewał mszę na 

cześć św. Stanisława51.

5.3. Rola kardynałów protektorów

Świetność opraw artystycznych towarzyszących nabożeństwom odprawianym 

ku czci polskich patronów oraz z innych, istotnych dla Polaków okazji zależała 

w znacznej mierze od udziału i zaangażowania kardynałów protektorów. Od-

grywali oni w Rzymie rolę ambasadorów rezydencjalnych, których Polska nie 

posiadała w Stolicy Apostolskiej aż do 1766 roku. Najczęściej funkcję protekto-

ra powierzano wpływowemu kardynałowi, często byłemu nuncjuszowi, znają-

cemu dobrze sytuację w danym państwie, od którego zresztą otrzymywał stałe 
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uposażenie. Podstawowym zadaniem kardynała protektora było niesienie po-

mocy posłom i ambasadorom w załatwianiu różnych spraw urzędowych w kurii 

rzymskiej, wypełnianie misji dyplomatycznych, których z różnych powodów nie 

można było zrealizować innymi sposobami, na przykład przez nuncjusza, a także 

reprezentowanie państwa w kongregacjach i sądach52. W czasie jego nieobecno-

ści zastępował go kardynał wiceprotektor. Kompetencje tych urzędników zostały 

określone na piątym soborze laterańskim w 1515 roku, a jednym z fundamentów 

ich funkcjonowania był zakaz działania na szkodę interesów Stolicy Apostolskiej. 

Obowiązki kardynałów protektorów sformułowano w dwóch dziełach De Cardi-

nalis dignitate et officio jezuity Girolamo Piattiego (1602) oraz Il cardinale della 

S. R. Chiesa pratico Giovanniego Battisty de Luki (1680)53. Swoich protektorów 

miały Hiszpania, Francja, Cesarstwo, Kastylia, Aragonia, Indie Zachodnie, Sycylia, 

Królestwo Neapolu, Flandria, Portugalia, księstwo Sabaudii54, ale także poszcze-

gólne miasta, klasztory, zakony i bractwa, a nawet wspólnoty różnych państw55. 

W xviii i xix wieku wzrosła liczba kardynałów protektorów akademii, stowarzy-

szeń, konserwatoriów, szpitali i hospicjów56. Od xvi do xviii wieku protektorami 

Polski było dziesięciu kardynałów57.

W powszechnej opinii głównym zadaniem protektorów Rzeczypospolitej 

była opieka nad posłami obediencyjnymi i legatami, a także nad przebywającymi 
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Romana di Archeologia, Accademia Romana delle Belle Arti (Accademia di San Luca), Acca-

demia di Storia Ecclesiastica Pontificia, Accademia Teologica, Arciconfraternita Santa Maria 

del Soccorso (delle Missioni), Collegio Apostolico, Accademia di Santa Cecilia (Congregazione 

ed Accademia dei Maestri e Professori di Musica in Roma), Congregazione dei Virtuosi al 

Pantheon, Congregazione di carità (della Santissima Annunziata, San Girolamo della Carità , 
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(–), Pietro Vidoni (–), Carlo Barberini (–), Annibale Albani (–
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w Rzymie królewskimi synami (Władysławem Zygmuntem i Aleksandrem Ka-

rolem). Osiecka-Samsonowicz słusznie wskazała na wyjątkową rolę kardynałów 

protektorów nie tylko w kontaktach dyplomatycznych i kościelnych, ale również 

w sferze reprezentacji Rzeczypospolitej w Rzymie, której widocznym przejawem 

były organizowane lub finansowane przez nich polskie uroczystości. W świetle 

materiałów przechowywanych w archiwum kościoła polskiego równie istotny 

wydaje się udział tych duchownych w życiu polskiej społeczności w Rzymie, 

przede wszystkim uczestnictwo w nabożeństwach ku czci patronów Królestwa 

Polskiego. Nieobecność kardynała protektora podczas świątecznej liturgii była 

rzadkością, choć się zdarzała, co prowizorzy odnotowywali w protokołach, 

zazwyczaj w formie swoistego usprawiedliwienia hierarchy58. Wybór nowego 

protektora zawsze był powodem do świętowania. Z wielką pompą celebrowano 

przyjęcie tej funkcji przez Virginia Orsiniego we wrześniu 1650 roku59. Kościół 

odświętnie udekorowano, zaproszono kilku kardynałów, a w godzinach wie-

czornych urządzono pokaz sztucznych ogni, interpretowany jako zwiastun przy-

szłych zwycięstw nad schizmatykami, jakie Rzeczpospolita miała odnieść pod 

skrzydłami nowego opiekuna60. Po śmierci kardynałów protektorów odprawiano 

w kościele polskim msze żałobne61. Wizualnym znakiem pieczy sprawowanej 

przez tych duchownych nad całą nacją polską była obecność w przestrzeni świą-

tyni kardynalskich herbów, eksponowanych w miejscu widocznym dla wiernych. 

Herby kardynałów protektorów Cosima Torresa i Alessandra Perettiego di Mon-

talta zachowano i wpisano do najstarszych inwentarzy kościoła62. W grudniu 

1642 roku polecono poborcy, aby zatroszczył się o przygotowanie herbów kardy-

nała Giulia Savellego, które miały zostać zawieszone w zakrystii i w hospicjum63. 

W zakrystii umieszczono portret kardynała Annibalego Albaniego (1758)64. 

W źródłach nie odnaleziono wiadomości o portretach protektorów Gasparego 

Mattei, Virginia Orsiniego, Pietra Vidoniego, Carla Barberniniego oraz Gio-

vanniego Francesca Albaniego. Być może w razie potrzeby były wypożyczane. 

Potwierdzony źródłowo jest wszak fakt pożyczania obrazów – w tym wypo-

życzania ich od samych malarzy – w celu podniesienia walorów estetycznych 

i propagandowych dekoracji wnętrza kościoła65.

Ten wyjątkowy stosunek przedstawicieli nacji polskiej, a zwłaszcza prowi-

zorów kościoła polskiego, do kardynałów protektorów wynikał z ich częstej 

obecności w murach świątyni i hospicjum. Protektorzy nawiedzali je niemalże 

w każde święto ku czci świętego patrona Królestwa Polskiego, ale i wspierali 

prowizorów w nadaniu tym uroczystościom szczególnej rangi politycznej po-

przez zaproszenie dostojnych gości, a także troszczyli się o zapewnienie godnej, 

pełnej splendoru oprawy artystycznej liturgii i kościoła. Chętnie zatem speł-

niali kierowane do nich przez rektora i prowizorów prośby o wypożyczenie 
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odpowiednich sprzętów i naczyń liturgicznych66 lub protekcję w tej sprawie 

u zarządców innych świątyń, w tym zakrystiana Bazyliki św. Piotra67. O kwiaty 

i świece z reguły dbali prowizorzy, ale ozdobne wazony i świeczniki, a także 

kobierce zawieszane na ścianach czy dywany rozkładane na posadzce zwycza-

jowo pożyczano68. Podczas uroczystości ku czci patronów Królestwa Polskiego 

najbardziej okazałe świeczniki były ustawiane na ołtarzu pod wezwaniem tego 

świętego, którego akurat fetowano69. Najwidoczniej ograniczenia finansowe nie 

pozwalały na zakup wystarczającej liczby wykwintnych sprzętów liturgicznych. 

Być może te znajdujące się w kościele, a wzmiankowane w inwentarzach, nie 

zaspokajały ambicji administratorów świątyni lub odbiegały od przyjętych wów-

czas gustów artystycznych, zwłaszcza zaś upodobań duchownych z Kolegium 

Kardynalskiego, nierzadko wybitnych znawców i kolekcjonerów sztuki. Splendor 

świątyni podnosiło intensywne oświetlenie kościoła w godzinach wieczornych. 

Podczas nabożeństwa czterdziestogodzinnego w 1663 roku zapalono 140 lamp70. 

Co ciekawe, prowizorzy z reguły byli w stanie zapewnić stosowną liczbę świec, 

ale już świeczniki nagminnie wypożyczano.

Zwyczaj pożyczania sprzętów liturgicznych praktykowano zarówno pod-

czas świąt patronackich, jak i tych o charakterze politycznym. Przedmioty takie 

przekazał kardynał Alessandro Peretti di Montalto na święto patrona kościoła 

w 1610 roku, następnie w latach 1621–1622, a także na uroczystości w intencji 

zwycięstwa wojsk polskich nad tureckimi w 1621 roku71. Naśladowali go Cosimo 

Torres (1640), a następnie Virginio Orsini, z którego pałacu tragarze kilkukrotnie 

dostarczali do świątyni polskiej kobierce i srebrne paramenty na święto św. Sta-

nisława (1655, 1660, 1661, 1662, 1665, 1671 i 1674)72. Tragarzy z reguły opłacali 

polscy prowizorzy73. Podkreślili oni znaczący wkład Orsiniego w organizację 

oficjalnych uroczystości z okazji zwycięstwa Polaków pod Beresteczkiem we 

wrześniu 1651 roku, życząc mu długiej opieki nad Królestwem Polskim74. Kar-

dynał pożyczył wówczas Polakom kobierce i srebrne naczynia oraz opłacił ka-

pelę muzyczną75. Srebrne naczynia od niego uświetniły także liturgię z okazji 

zwycięstwa nad Turkami, którą odprawiono w kościele polskim 3 października 

1657 roku z udziałem papieża Aleksandra vii76. Orsini sfinansował odbywające się 

18 sierpnia 1669 roku uroczystości i mszę dziękczynną z okazji wyboru Michała 

Korybuta Wiśniowieckiego na króla Polski. Wieczorem tego samego dnia kościół 

nawiedził papież Klemens ix wraz z gubernatorem Rzymu i wielkim konetablem 

Królestwa Neapolu Lorenzem Onofriem Colonną oraz papieskim bratankiem 

Giovannim Battistą Rospigliosim77. Ten sam kardynał wyasygnował fundusze 
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na pokrycie kosztów egzekwii po śmierci Michała Korybuta Wiśniowieckiego, 

które miały miejsce 5 marca 1674 roku78.

Wyjątkowy musiał być wystrój kościoła ufundowany przez Carla Barberiniego 

na mszę odprawioną 27 października 1683 roku z okazji zwycięstwa nad Turka-

mi, skoro w aktach uroczystość określono jako „królewską”79. Z okazji liturgii ku 

czci świętego Stanisława w 1686 roku zaproszony na nią kardynał Carlo Barberini 

trzy dni wcześniej przysłał do kościoła różnego rodzaju „aparata ad ornandam 

ecclesiam” oraz ozdobne tkaniny obić („tota ecclesia pulcherimis intus et foris 

eminentissimi cardinalis Barberini protectoris nationis Polonae peristhomatibus 

decorata”)80. Barberini zatroszczył się również o oprawę artystyczną mszy na święto 

patrona świątyni polskiej w 1689 roku81.

Udział kardynałów protektorów w urządzaniu uroczystych świąt w kościele nacji 

polskiej był niewątpliwie znaczący, ale precyzyjne określenie zakresu udzielanej 

przez nich pomocy finansowej i organizacyjnej wymaga jeszcze drobiazgowej i kry-

tycznej analizy materiału źródłowego. Dotychczas wiedzę na ten temat czerpano 

ze współczesnych wspomnień i opisów, a przede wszystkim z oficjalnych, a przy 

tym dość zdawkowych relacji rzymskich (avissi), w których, jak można się domy-

ślać, nadmiernie podkreślane były zasługi kardynałów. Tymczasem z zachowanych 

dokumentów i rachunków wynika, że wkład protektorów w przygotowania do 

uroczystości w wielu przypadkach ograniczał się do wypożyczenia kościołowi – 

a więc nie ufundowania – drogocennych paramentów, zwyczajowego zaproszenia 

gości oraz osobistej obecności, która przecież wynikała z pełnionej funkcji. Ciężar 

organizacji, w tym zwłaszcza pozyskania środków finansowych i niezbędnego wy-

posażenia, zawsze spoczywał na barkach zarządców kościoła narodowego. Rozma-

chem, zaangażowaniem i hojnością z pewnością wyróżnili się jednak kardynałowie 

Orsini i Barberini.

Wsparcie kardynałów protektorów często okazywało się niewystarczające. 

Prowizorzy nagminnie pożyczali, najchętniej z pobliskiego kościoła Il Gesù, do-

datkowe ławki dla wiernych82. Z prośbą o udostępnienie aparatów liturgicznych 

zwracali się do administratorów zakrystii Bazyliki św. Piotra (1613, 1620, 1633)83 

oraz kościołów San Andrea al Quirinale (1610, 1621, 1622), Santa Maria di Lore-

to (1619)84, Santa Croce in Gerusalemme (1640), Santa Maria in Trastevere85, San 

Antonio dei Portoghesi i San Alessio (1655)86. Nie inaczej postępowano w następ-

nym stuleciu. W maju 1751 roku przyniesiono świeczniki i relikwiarze z kościołów 

Santa Maria del Popolo, Collegio Nazareo, San Andrea al Quirinale i Madonna ai 

Monti87. Na jubileusz pięćsetlecia kanonizacji św. Stanisława w 1753 roku ozdo-

biono świątynię narodową czterema relikwiarzami wypożyczonymi z kościoła 
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Santa Maria in Via Lata oraz kandelabrami z Santa Caterina dei Funari i San 

Bartolomeo88. W tym samym stuleciu zaczęto również używać luster, aby zin-

tensyfikować oświetlenie wnętrza (1735)89. W maju 1762 roku ze świątyni San-

ta Maria in Via Lata pożyczono świeczniki, krzyże, relikwiarze, lampy, kanony 

mszalne, a paramenty pontyfikalne i mitrę przyniesiono z kościoła Santa Maria 

Maggiore, jakby te obecne w kościele – i to w niemałej liczbie – nie zapewniały 

oczekiwanego splendoru90. Pożyczane sprzęty zapewne wyróżniały się wysoką 

klasą artystyczną. Tak było między innymi w przypadku kobierców z pałacu pa-

pieskiego, udostępnianych Polakom na święto św. Kazimierza w 1664, 1667 i 1671 

roku91. Z perspektywy nieobeznanego odbiorcy, zwłaszcza pielgrzyma, wystrój 

kościoła narodowego prezentował się zapewne niezwykle bogato, tymczasem 

znaczna część podziwianych we wnętrzu świątyni przedmiotów nie była włas-

nością polskich instytucji. 

Trzeba również dodać, że na tle fundacji artystycznych kardynałów protekto-

rów dla kościołów innych nacji, opiekunowie Rzeczypospolitej nie jawią się jako 

szczególnie hojni. Wystarczy wspomnieć, że Antonio Barberni, protektor Francji, 

ufundował w 1653 roku fresk na sklepieniu kościoła San Luigi przedstawiający 

Glorię św. Ludwika, a namalowany przez Andreę Sacchiego92. O ofiarności Mattea 

Contarellego na rzecz tej samej świątyni była już mowa. Tymczasem na temat po-

dobnych fundacji dla kościoła polskiego źródła milczą. Jedynym trwałym darem 

wydaje się być złoty ornat, który w 1752 roku, już po śmierci kardynała protektora 

Annibalego Albaniego, przekazał świątyni polskiej jego siostrzeniec Orazio Albani, 

być może na wcześniejsze życzenie wuja93.

5.4. Uroczystości i ich zwyczajowy przebieg

Przebieg uroczystych mszy i nabożeństw oraz towarzyszących im wydarzeń 

zależał od rodzaju obchodów, okazji oraz celów polityczno-propagandowych, 

jakie stawiali sobie organizatorzy, planując oprawę uroczystości. Podczas świąt 

ku czci patronów w kościele polskim wygłaszano wzniosłe kazania i inne oracje 

okolicznościowe, a modlitwy śpiewano. Uroczystości te niejednokrotnie łączo-

no z celebrowaniem innych okazji, choćby zwycięstw wojsk polskich – wówczas 

obchody nabierały szczególnego charakteru. W ramach nabożeństw pokutnych, 

na przykład w intencji zwycięstwa Polaków nad Turkami i Tatarami w 1621 roku, 

praktykowano śpiewanie litanii do Wszystkich Świętych i całonocne czuwania 

przed Najświętszym Sakramentem. Pokutnicy z bractwa św. Tryfona, głównie 

członkowie nacji polskiej, ubrani w worki pokutne, biczowali się przed wejściem 

do kościoła i brali udział w wielogodzinnych obrzędach obejmujących śpiewanie 

litanii, psalmu Miserere i odprawianie błagalnych modlitw94. Podczas majowego 

święta patrona kościoła w 1648 roku stroje pokutne nosili duchowni i świeccy 

prowadzeni przez opata hebdowskiego Ludwika Stępkowskiego. Analogicznych 
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ubiorów użyto z tej samej okazji rok później95. Niemal każda msza kończyła się 

odśpiewaniem hymnu Te Deum laudamus (np. 28 grudnia 1632, 28 grudnia 1648), 

często przy akompaniamencie muzyków96. Odprawiano również nieszpory, które 

prowadzili prowizorzy lub polscy duchowni przebywający w Rzymie97. W dniu 

święta patrona celebrowano w kościele kilka mszy dla wszystkich wiernych98, 

a w gronie samych Polaków – niekiedy oficjum99.

W Rzymie powszechnie praktykowane były całonocne adoracje Najświętszego 

Sakramentu oraz nabożeństwa czterdziestogodzinne. Te ostatnie organizowano 

w kościele polskim w momentach szczególnych dla Rzeczypospolitej – najczęściej 

jako formę ekspiacji po klęskach wojsk polskich, w nadziei na ich rychłe zwycię-

stwo. W maju 1621 roku nabożeństwo odprawiono z uwagi na zagrażające Polsce 

niebezpieczeństwo ze strony Turków, Tatarów, Moskwy i Szwedów100, w 1633 roku 

z okazji rozpoczęcia panowania Władysława iv i w związku z planowaną wojną 

przeciwko Moskwie101, w 1648 roku po klęsce wojsk polskich z Kozakami i Ta-

tarami, a rok później w intencji oddalenia tego samego zagrożenia102. Podczas 

nabożeństwa czterdziestogodzinnego rozpoczętego 10 października 1663 roku od-

prawiono łącznie 38 mszy103.

Odmiennie wyglądały nabożeństwa połączone z procesjami, nierzadko ini-

cjowane przez samego papieża. Kanonicy kościoła św. Marka zorganizowali pro-

cesję 18 czerwca 1648 roku, w oktawę święta Bożego Ciała. O jej przyjęcie zostali 

poproszeni prowizorzy kościoła polskiego. Sześciu przedstawicieli nacji polskiej 

dostąpiło zaszczytu niesienia baldachimu nad duchownym trzymającym Najświęt-

szy Sakrament. Funkcję tę pełnili podczas przejścia od kościoła Santa Lucia do 

kościoła polskiego, a następnie do Il Gesù, gdzie przekazali baldachim kanonikom 

św. Marka. Polacy uświetnili procesję wystrzałem z 20 armat, które wypożyczyli 

z Zamku Świętego Anioła104. Sam papież uczestniczył w procesji, która odbyła się 

4 października 1657 roku z okazji połączonych obchodów zdobycia przez Wenecję 

leżącej w pobliżu wejścia do cieśniny Dardanele wyspy Tenedos, zajętej uprzednio 

przez Turków (i niedługo potem przez nich odbitej), zwycięstw wojsk polskich 

w Siedmiogrodzie oraz wyzwolenia Krakowa. Tłumne procesje były dla każdej 

wspólnoty niepowtarzalną okazją zaznaczenia swojej obecności w Rzymie, dlatego 

chętnie akcentowano tożsamość poprzez charakterystyczny dla członków danej 

nacji strój – w przypadku wspólnoty polskiej dysponowało nim Arcybractwo Naj-

świętszego Ciała Chrystusa.

Po nabożeństwach ku czci świętych patronów Królestwa Polskiego często 

odbywał się wspólny posiłek w sali hospicjum105. Uroczystości niejednokrot-

nie trwały cały dzień. Wieczorną część obchodów umilała gościom muzyka 
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fletów106. Dźwięk trąb i bębnów towarzyszył fecie w dniu święta św. Stanisława 

w 1644 roku, kiedy to świętowano równocześnie zwycięstwo wojsk polskich nad 

Tatarami pod Ochmatowem107. Regułą było organizowanie koncertów muzycz-

nych po zakończeniu nabożeństw czterdziestogodzinnych108.

Stałym elementem obchodzenia świąt w kościele polskim były wystrzały z ar-

mat i moździerzy. Jak można przypuszczać, uświetniały one niemal każde święto 

św. Stanisława, a w protokołach odnotowano zapewne te najgłośniejsze i najbar-

dziej efektowne109. Wyjątkowo długie i głośne były salwy podczas świętowania 

zwycięstw wojsk polskich lub uroczystości na cześć polskich monarchów110. Wy-

strzały na wiwat towarzyszyły wyjściu z kościoła kardynałów biorących udział 

w nabożeństwach z okazji elekcji Władysława iv w 1632 roku i Jana Kazimierza 

w 1648 roku111.

Niezbędnym elementem wzbogacającym odbiór każdej uroczystości były ilu-

minacje kościoła i sąsiednich budynków oraz sztuczne ognie i race. Udekorowaną 

ozdobnymi kotarami fasadę oświetlano po zmierzchu za pomocą beczek smoły 

oraz świec w oknach. Także w oknach budynków hospicjum ustawiano świece 

i podwieszano festony kwiatów. W analogiczny sposób ozdabiali sąsiednie pałace 

ich właściciele112. O tym, jak wyglądały tego rodzaju dekoracje, wiadomo z licz-

nych przekazów z epoki, w tym rycin i obrazów, takich jak choćby płótno Giostra 

del Saracino Andrei Sacchiego, Filippa Gagliardiego i Vincenta Lackerbetiena zwa-

nego Manciolą (Museo di Roma). Kulminacją polskich uroczystości były pokazy 

sztucznych ogni i rac, towarzyszące wieczornym fetom. W pamięci prowizorów po-

zostały widowiska pirotechniczne z okazji elekcji Władysława iv (28 grudnia 1632), 

zwycięstwa wojsk polskich nad Tatarami pod Ochmatowem (7 maja 1644) oraz 

wyboru Jana Kazimierza na króla Polski (28 grudnia 1648)113.

Teksty kazań i innych oracji wygłaszanych w kościele często wydawano 

drukiem, dzięki czemu stawały się trwałym narzędziem głoszenia chwały pol-

skich monarchów, rozpowszechniania wieści o zwycięstwach wojsk Rzeczy-

pospolitej oraz krzewienia kultu świętych patronów Królestwa Polskiego. 

Ukazały się mowy: kanonika przemyskiego Stefana Sicińskiego, wygłoszona 

28 grudnia 1632 roku na mszy z okazji wyboru Władysława iv na króla Pol-

ski, a wydana w 1633 roku114; Gabriela Brzezińskiego, doktora obojga praw 

i sekretarza królewskiego, zaprezentowana na mszy z egzekwiami za Cecylię 

Renatę, odprawionej 11 czerwca 1644 roku; Piotra Dembińskiego, prowizora 

i protonotariusza apostolskiego, który w oracji przedstawionej podczas mszy 

celebrowanej 17 września 1651 roku ukazał przebieg i znaczenie bitwy wojsk 

polskich z Kozakami pod Beresteczkiem115; Jakuba Szczuckiego, wygłoszona 

6 marca 1652 roku na mszy z okazji narodzin Jana Zygmunta Wazy116; wreszcie 
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oracja Jana Chryzostoma Gnińskiego, której wierni mogli wysłuchać 18 czerwca 

1674 roku, podczas liturgii z okazji wyboru Jana iii Sobieskiego, wydana jeszcze 

w tym samym roku117. Chwałę Jana iii Sobieskiego podkreślił Stanisław Hoz-

jusz w kazaniu wygłoszonym na mszy żałobnej po śmierci króla, odprawionej 

10 grudnia 1696 roku. W drukowanej wersji autor dodał przedmowę adresowa-

ną do królowej Marii Kazimiery oraz trzech królewiczów, a drukarz umieścił 

na końcu dedykacji orła w koronie podnoszącego skrzydła nad zamkniętym 

szyszakiem118.

Mowę Szczuckiego z okazji urodzin Jana Zygmunta Wazy, napisaną ku czci 

św. Kazimierza, przodka królewicza i patrona jego ojca, wydrukowaną na perga-

minie ze złoconymi brzegami, wręczono uczestniczącym w nabożeństwie kardy-

nałom119. Stałą praktyką było drukowanie kazań i żywotów świętych patronów 

Królestwa Polskiego oraz ich wizerunków. Drukowane teksty oracji przygotowy-

wano wcześniej i rozdawano dostojnym gościom, a niejednokrotnie zawieszano 

na drzwiach kościoła120.

Szczególne znaczenie w budowaniu wizerunku Rzeczypospolitej jako przed-

murza chrześcijaństwa miały opisy najważniejszych wiktorii wojsk polskich 

publikowane drukiem z okazji uroczystych nabożeństw dziękczynnych. Zarys 

przebiegu zdobycia twierdzy w Smoleńsku 13 czerwca 1611 roku znalazł się w wy-

danej w oficynie Giacoma Laury relacji z uroczystości celebrowanych z tej okazji 

w kościele polskim 7 sierpnia tego samego roku121. Uczestnicy liturgii odprawio-

nej 7 maja 1644 roku z powodu zwycięstwa wojsk polskich pod dowództwem Jere-

miego Wiśniowieckiego i Stanisława Koniecpolskiego nad czambułami tatarskimi 

Tuhaj-Beja pod Ochmatowem (30 stycznia 1644) otrzymali druki z opisem bitwy 

autorstwa Antonia Gerardiego122. Teksty rozdawano nawet osobom postronnym, 

przechodzącym obok kościoła123. Propagatorami tego typu wydawnictw byli nie 

tylko prowizorzy świątyni, ale również kardynałowie protektorzy, jak Virginio 

Orsini, dzięki któremu na podstawie przesłanej z Polski relacji wydano drukiem 

opis zwycięstwa hetmana Jana Sobieskiego nad Turkami pod Chocimiem124. 

Niejednokrotnie konieczny był również komentarz objaśniający obecnym na 

uroczystości kościelnej gościom znaczenie jej poszczególnych etapów. W sierpniu 

1621 roku mszę – odprawioną przez Achacego Grochowskiego, kantora i kanonika 

gnieźnieńskiego oraz krakowskiego – a także towarzyszące jej obrzędy kończą-

ce trzydniowe nabożeństwo pokutne w intencji zwycięstwa wojsk polskich nad 

Turkami objaśnił rzymianom podczas celebracji Giovanni Francesco Caretto-

ni (określony jako spowiednik Stefana Batorego), prosząc obecnych o wsparcie 

w walce z poganami, wrogami chrześcijańskiego świata125.

Uroczystościom dodawała prestiżu oprawa muzyczna – zarówno instru-

mentalna, jak i wokalna. Wspaniałość muzyki towarzyszącej liturgii i dalszym 
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obchodom była przedmiotem rywalizacji pomiędzy nacjami126. Wydatki na ka-

pelę w kościele polskim odnotowywano przy okazji celebrowania niemal każdego 

święta patrona127. Dla muzyków i śpiewaków budowano odrębny chór w postaci 

drewnianego podwyższenia128. Koszty najęcia kapeli sięgały od 20 do 40 skudów 

i stanowiły znaczną część środków przeznaczonych na organizację całego przed-

sięwzięcia, a wysokość potrzebnej sumy zależała głównie od liczby zatrudnionych 

muzyków129. W kościołach rzymskich, także tych narodowych, funkcjonował 

z reguły stały, zazwyczaj niewielki zespół muzyków, zarządzany przez cappellano, 

jak w kościele niemieckim, lub sochantre, jak w świątyni hiszpańskiej130. Admi-

nistratorzy mniej zamożnych kościołów – jak twierdzą Michela Berti i Émilie 

Corswarem – najmowali artystów doraźnie, a ich nazwiska, głównie maestro di 

cappella, odnotowywano w rachunkach131. Kościół flandryjski korzystał z usług 

Giuseppego Tocciego (z kaplicy papieskiej). Niemcy doraźnie zatrudniali muzy-

ków zaangażowanych w kościołach innych nacji (np. francuskiej) lub artystów 

z prestiżowej kaplicy papieskiej132. Polacy również najmowali instrumentali-

stów i śpiewaków z innych świątyń. Informacje źródłowe na ten temat nie są 

częste i sprowadzają się do wzmianek w księgach wydatków. Zupełną rzadkość 

stanowią charakterystyki partii śpiewanych, a prawdziwie unikatowy charakter 

ma opis nieszporów na święto św. Jacka w 1648 roku, odśpiewanych przez czte-

rech śpiewaków stojących naprzeciwko siebie, którym odpowiadał z chóru piąty, 

grający na organach133.

W latach 1630–1633 uroczystą oprawę muzyczną w święto św. Stanisława za-

pewniał Jacopo Porro, magister kapeli muzycznej kościoła Santa Maria ai Mon-

ti134. Mistrz zespołu muzycznego tej samej świątyni Antonio Cecchini był anga-

żowany przez prowizorów kościoła polskiego w latach 1624, 1626 i 1637135. W 1645 

i 1654 roku opłacano Silvestra Durantiego136, a w 1659 roku Tommasa Gabrinie-

go137. Własnego mistrza kapeli kościół polski pozyskał na stałe w latach 1668–1688. 

Funkcję tę pełnił śpiewak Antonio Astefanus, który mieszkał na terenie hospicjum 

i zapewniał oprawę wokalną każdej ważniejszej uroczystości138. Mistrza kapeli 
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Bartolomea Ricciego odnotowano w latach 1705–1708. On także mieszkał na te-

renie hospicjum. W maju 1705 roku otrzymał 12 skudów za „rintegrazione delle 

buone musiche delle due feste d’ordine”139, tyle samo za oprawę mszy w styczniu 

1706 roku, a w maju 1708 roku zapłacono za jego pracę 18 skudów140. W 1709 roku 

odnotowano Stefana Albricciego, a w 1711 roku Giovanniego Battistę Borriego, 

któremu zapłacono 10 skudów za ukończenie (czyli napisanie) utworu muzycznego 

zgodnie z umową141. Msze ku czci świętych Kazimierza i Stanisława w 1737 roku 

uświetnił mistrz kapeli Michele Angelo Simonetti142. W latach 1753–1777 zatrud-

niano mistrza kapeli Giovanniego Costanziego143, a w latach 1778–1794 Lorenza 

Pellego144. Pierwszemu płacono za oprawę muzyczną poszczególnych mszy, z re-

guły po 10 skudów, drugiemu zapewniano wynagrodzenie roczne w wysokości od 

40 (1778) do 50 skudów (1794)145.

Jedną z najświetniejszych uroczystości zorganizowanych w kościele polskim 

były obchody po kanonizacji św. Jana Kantego, która miała miejsce w Bazylice 

św. Piotra 16 lipca 1767 roku. Wydarzenie to opisał kanonik katedralny płocki 

ksiądz Józef Alojzy Putanowicz, profesor Akademii Krakowskiej i cenzor ksiąg 

w diecezji krakowskiej, a w literaturze omówił Ryszard Knapiński146. Obszerną 

relację z odprawionej w bazylice mszy kanonizacyjnej polskiego świętego oraz 

pięciu innych osób wyniesionych wraz z nim na ołtarze (Józefa Kalasantego, Jó-

zefa z Kupertynu, Hieronima Emilianiego, Serafina z Montegranaro i Joanny de 

Chantal) dopełnia rycina opublikowana przez Marcella Fagiola147. Putanowicz 

opisał dziękczynne triduum w świątyni polskiej, choć w rachunkach i materia-

łach zachowanych w archiwum kościoła polskiego nie odnaleziono nawet śladu 

wiadomości o tej uroczystości, być może z uwagi na zaangażowanie finansowe 

krakowskiej uczelni. Opis Putanowicza obrazowo oddaje zarówno wystrój świą-

tyni, jak i przebieg obchodów:

Jakoż przybrawszy Kościół rzeczony w bogate, z aksamitów i adamaszków kar-

mazynowych suto złotemi galonami i frędzlami bramowanych obicia, pawi-

lony, i festony, podług najwyśmienitszego Rzymskiego gustu, oświeciwszy go 

takoż zewnątrz i wewnątrz obfitym światłem z czystego wosku, rozstawionym 

cudną symetrią, wprowadzona była przez tegoż JMC. Kanonika Postulatora 

[Antoniego Żołędziowskiego] w kosztowną kapę ubranego z Watykańskiej 

Bazyliki Chorągiew Świętego; w asystencji licznej różnych pobożnych bractw, 

trzymających w około chorągwi zapalone pochodnie kilkufuntowe, tudzież 

zgromadzeń JMC XX. plebanów Urbis, JMCiów lektorów i profesorów Archi-

lyacaei Romani, JMCiów Adwokatów Konsystorialnych, całej Nacji Polskiej, 

mających w ręku jarzące świece, Świętemu, jako plebanowi niegdyś miasta 
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Olkusza, i doktorowi Pisma Świętego w Akademii Krakowskiej, czyniących 

winny hołd pobożności i uszanowania148.

Wówczas w uroczystej procesji przeniesiono z Bazyliki św. Piotra do kościoła 

polskiego chorągiew kanonizacyjną z wizerunkiem świętego, namalowanym przez 

Giovanniego Rossiego. Według wspomnianej relacji trzydniowe uroczystości przy-

jęły następujące formy:

Ten tydzień święty odprawiony był z zwykłym Nabożeństwem Rannym i Wie-

czornym, z Wystawieniem Najświętszego Sakramentu, przy śpiewach przez 

godnych rzymskich prałatów mszach świętych, przy gorliwych i uczonych 

na pochwały Świętego panegirykach, i przy rezonancji wybornej i dobra-

nej muzyki. Raczył swą Świątobliwość pobożnością swą przyozdobić też 

uroczystość, z daniem papieskiego swego błogosławieństwa, zniżonym na 

najgłębsze uszanowanie przy nogach swych obecnym Polakom. Wielo takoż 

kardynałów, patriarchów, biskupów, książąt i szlachty rzymskiej gromadzili 

się do tejże świątyńce, a w szczególności przeświętny Senat wraz z Konser-

watorami Ludu Rzymskiego stawił się in forma publica, dla oświadczenia 

nabożeństwa ku Świętemu. I aczkolwiek już się skończyła była trzechdniowa 

uroczystość; jednak dla nasycenia pobożnej ciekawości, tudzież czyniąc za-

dość powszechnemu żądaniu, stał Kościół przez cały tydzień nierozebrany 

z swych dekoracji wabiących oko, w których wszyscy gust dobry, i przepych 

bogaty upatrywali149.

Wspomniany w opisie Putanowicza kanonik Żołędziowski był związany 

z polskim kościołem od 1757 roku150. Miał udział w przekazaniu chorągwi ka-

nonizacyjnej krakowskiemu kościołowi na Kleparzu, gdzie znajduje się ona do 

dzisiaj151. 

5.5. Arcybractwo Najświętszego Ciała Chrystusa (św. Tryfona) 

a tożsamość Polaków w Rzymie

Arcybractwo Najświętszego Ciała Chrystusa funkcjonowało przy kaplicy pod 

wezwaniem św. Tryfona w kościele Eremitów św. Augustyna (stąd zamiennie 

używane nazwy bractwo św. Tryfona lub po prostu bractwo polskie). Fundatorem 

konfraterni był kardynał Jerzy Radziwiłł. Ten znany zwolennik reform zainicjo-

wanych podczas soboru trydenckiego dobrze rozumiał nie tylko rolę religijną, ale 

także kulturową i polityczną, jaką w nowej, posoborowej rzeczywistości odegrać 

miały bractwa skupiające pobożnych świeckich152. Również wezwanie bractwa 

wpisuje się w zauważalną wówczas w życiu religijnym Rzymu, szerszą tenden-

cję do sięgania po patrocinia chrystologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem 

Męki Chrystusa, Serca Chrystusa i Eucharystii153. Jak odnotował Alessandro 

Serra, konfraternie narodowe rekrutowały członków nie tylko na bazie wspólnego 

 Cyt. za Knapiński , s. .

 Cyt. za Knapiński , s. –.

 , sygn. -, s. , , , , , , . O Żołędziowskim zob. Przybyszewski , 

s. .

  , s. , il. .

 O roli narodowych bractw religijnych w Rzymie zob. Serra , s. –.

 Serra , s. –.





pochodzenia, ale i statusu socjalno-zawodowego. Spostrzeżenie to dotyczy nie 

tylko bractw takich jak niemieckie, francuskie lub hiszpańskie, ale również floren-

ckie czy mediolańskie154. Od 1478 roku wysoko urodzeni Francuzi i wywodzący 

się z tej nacji przedstawiciele kurii mogli zostać członkami bractwa Poczęcia 

Dziewicy oraz śś. Dionizego i Ludwika przy kościele narodowym San Luigi. Dru-

gie bractwo, ufundowane w 1461 roku pod wezwaniem Oczyszczenia Dziewicy 

(Czterech Narodów), skupiało osoby o skromniejszym statusie i pochodzeniu – 

emigrantów francuskich, burgundzkich, lotaryńskich i sabaudzkich155. Podobnie 

wyglądała sytuacja w kościele hiszpańskim Santi Giacomo e Ildefonso, który już 

w XV wieku przyciągał mieszkańców różnych królestw Półwyspu Iberyjskiego, 

zjednoczonych dopiero w 1502 roku. Już w 1506 roku Aragończycy, Katalończycy 

i Walencjanie zjednoczyli się w bractwie Santa Maria di Monserrato, którego pa-

tronka była symbolem Królestwa Aragonii, natomiast Kastylijczycy ufundowali 

w 1579 roku odrębne bractwo Najświętszego Zmartwychwstania156. Obecność 

i reprezentacja bractw w przestrzeni publicznej Rzymu, szczególnie zauważalne 

podczas świąt, stanowiły istotny element rywalizacji politycznej i kulturowej 

między nacjami, zwłaszcza w latach jubileuszowych. Większość konfraterni po-

siadała własną kaplicę – miejsce, w którym członkowie danego stowarzyszenia 

religijnego tradycyjnie praktykowali charakterystyczne dla niego formy poboż-

ności. W jedynym kościele siedzibę mogło mieć kilka bractw. Członkowie każ-

dego z nich nosili właściwy dla danej wspólnoty strój i tradycyjnie zajmowali 

się zbieraniem pieniędzy na jej działalność, w tym pomoc współbraciom lub 

potrzebującym, egzystującym na ulicach miasta. Procesje bractw poszczegól-

nych nacji z jednej strony dawały unikalną możliwość kreowania wizerunku 

całej wspólnoty narodowej poprzez autoprezentację w przestrzeni ulic i placów 

kosmopolitycznej metropolii, z drugiej zaś stwarzały okazję do skonsolidowania 

własnej społeczności, rozproszonej w miejskiej communitas157. Wydarzenia tego 

rodzaju były idealną sposobnością do ukazania splendoru i siły nacji oraz propa-

gowania konkretnych treści politycznych. Ścisły związek bractwa Największego 

Zmartwychwstania z Koroną Hiszpańską doskonale objaśnia legenda na rycinie 

Girolama Rainaldiego z 1592 roku, przedstawiającej święto Zmartwychwstania 

na piazza Navona158. W procesji, która się wówczas odbyła, uczestniczyli bowiem 

nie tylko członkowie bractwa i duchowieństwo z San Giacomo, ale także amba-

sador Hiszpanii ze swoimi marszałkami. Druk z wyobrażeniem tej sceny ujawnia 

jeszcze inną tendencję zauważalną wówczas w sferze działań propagandowych, 

mianowicie zmniejszanie roli symboli i wątków religijnych w przestrzeni litur-

gicznej na rzecz rosnącej obecności motywów państwowych i dynastycznych. 

W 1625 roku, podczas obchodów tego samego święta, na dwóch krańcach placu 

ustawiono zaprojektowane przez Carla Rainaldiego ogromne łuki triumfalne, 

zwieńczone kopułami w kształcie koron cesarskich, ozdobionych kamieniami 

szlachetnymi. Naród hiszpański był reprezentowany przez Hiszpanię – kobietę 

uzbrojoną w pikę i strzały, podczas gdy seria alegorycznych postaci kobiet (Wiara, 

Kościół, Pokój, Wstrzemięźliwość, Obfitość, Siła) ilustrowały cnoty ambasadora, 
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pierwszego przedstawiciela władcy159. Jedna z najbardziej oczekiwanych uroczy-

stości w kalendarzu liturgicznym została w Wiecznym Mieście trwale związana 

z manifestowaniem prestiżu i bogactwa przez nację hiszpańską, a od czasów 

regencji Filipa ii także ukształtowanej za jego rządów tożsamości narodu hi-

szpańskiego. Reprezentacja ta zyskiwała szczególnie efektowną formę w latach 

jubileuszowych, kiedy to napływ pielgrzymów był równoznaczny ze wzrostem 

liczby jej potencjalnych odbiorców160. Członkowie hiszpańskiego bractwa San-

tissima Resurrezione, założonego w 1579 roku przez ambasadora hiszpańskiego 

w Neapolu Juana de Zúñigę, przy wsparciu finansowym króla, manifestowa-

li swoją tożsamość w Wielką Sobotę, organizując uroczystą procesję, w której 

uczestniczyli ubrani w jednolite habity.

Procesje, zwłaszcza te z udziałem papieży, stale były wykorzystywane do ce-

lów propagandowych przez nacje o różnej wyrazistości politycznej i społecznej. 

Założone w 1633 roku bractwo niewielkiej społeczności Picenów, skupionej wokół 

jednego z najważniejszych sanktuariów Maryjnych w Loreto, podczas procesji prze-

niesienia swej dotychczasowej siedziby przy kościele Santa Maria ad Martyres do 

nowej świątyni – Santa Maria di Loreto – zdołało zdołało zmobilizować „1500 «na-

rodowości» […] najwybitniejszych kardynałów, najznakomitszych ambasadorów, 

książąt, markizów, hrabiów i innych panów języka każdego narodu, który zdawał 

się być dokładnie całym światem w zgodzie”161. Magnesem przyciągającym tak 

liczne rzesze wiernych był w tym przypadku cudowny wizerunek Matki Boskiej 

Loretańskiej, umieszczony w nowym kościele, w oprawie autorstwa Gian Lorenza 

Berniniego. Trasę procesji ostentacyjnie wyznaczono obok świątyń kilku innych 

nacji. Pod opieką otaczanego kultem obrazu niewielka wspólnota zyskała nową 

tożsamość kulturową, uroczyście zaprezentowaną rzymianom i wszystkim prze-

bywającym wówczas w Wiecznym Mieście, zwłaszcza przedstawicielom innych 

miast włoskiego regionu Marche – od Maceraty po Ankonę – będących z Picenami 

w nieustającym konflikcie162.

Na tym w skrócie zarysowanym tle bractwo polskie prezentowało się nad 

wyraz skromnie. Jego działalności dotyczy tylko kilka wzmianek archiwalnych, 

odnoszących się do kościoła polskiego. Gwardianem archikonfraterni był z re-

guły Polak, nierzadko jeden z prowizorów lub nawet sam rektor163. W 1714 roku 
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wybrano do pełnienia tej funkcji Carla Albaniego, brata kardynała protektora 

Królestwa Polskiego, co z pewnością podniosło prestiż bractwa164. Jego członko-

wie uczestniczyli w rzymskich procesjach, niosąc ze sobą zapalone świece, ubrani 

w charakterystyczny dla bractwa strój – białe worki pokutne165. Najbardziej uro-

czyście obchodzili rzecz jasna święto Bożego Ciała, podczas którego odbywała się 

procesja z kościoła Santa Lucia do świątyni Najświętszego Zbawiciela i św. Stani-

sława. Obok członków bractwa uczestniczyli w niej licznie Polacy przebywający 

wówczas w Rzymie, obowiązkowo zaś prowizorzy kościoła polskiego z rektorem 

na czele, nierzadko w towarzystwie biskupów i kardynałów oraz protektora Kró-

lestwa Polskiego166; w procesji w 1627 roku brał udział sprawujący wówczas tę 

godność Cossimo Torres167.

5.6. Uroczystości pogrzebowe

Jak wspomniano na wstępie niniejszego rozdziału, uroczystości żałobne po śmierci 

monarchy lub członków jego rodziny dawały każdej nacji możliwość zamanifesto-

wania jej znaczenia. Ich aspekt wizualny koncentrował się wokół dekoracji efeme-

rycznych – rozbudowanych konstrukcji architektonicznych, malarskich i rzeźbiar-

skich, którym towarzyszyły także napisy i inskrypcje. Po śmierci polskich władców 

powstały w Rzymie zaledwie cztery takie dekoracje okolicznościowe, a tylko dwie 

spośród nich zaaranżowano w kościele polskim. Jedną z najstarszych było castrum 

doloris po śmierci Zygmunta Augusta w 1572 roku. Polacy nie dysponowali wówczas 

własną świątynią, więc dekorację zaaranżowano w kościele San Lorenzo in Dama-

so na koszt kardynała protektora Królestwa Polskiego Alessandra Farnesego oraz 

kardynała Stanisława Hozjusza i księdza Stanisława Reszki168. Katafalk składał się 

z dziesięciu kolumn dźwigających doryckie belkowanie z balustradą i umieszczoną 

pośrodku tablicą z widocznym imieniem króla. W centrum kompozycji ustawiono 

piramidę zwieńczoną orłem polskim, a w narożach cztery obeliski z orłami. Przy 

narożach piramidy widniały personifikacje Fides i Iustitii, a na jej tle rycerz z mie-

czem na koniu, reprezentujący zarówno samego króla, jak i Fortitudo. Sarkofag, 

umieszczony między kolumnami, nakryto wzorzystą tkaniną ozdobioną wyob-

rażeniami symboli władzy królewskiej: koroną, jabłkiem, berłem i mieczem. Na 

ścianach nawy, na tle draperii zawieszono szkielety z kosami, a nad gzymsem herby. 

lubińskiego (), Stanisława Trzebickiego, prepozyta przemyskiego i kantora gnieźnieńskiego 

(), Pawła Dunina, posła królewskiego (), Franciszka Prażmowskiego, kanonika krakow-

skiego (), Andrzeja Łubieńskiego, kanonika krakowskiego (), Józefa Zebrzydowskie-

go, prepozyta zebrzydowskiego (), Karola Tarłę, szlachcica, zapewne starostę stężyckiego 
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ciszka Szembeka, kanonika skalbmierskiego (), Krzysztofa Szembeka, kanonika krakow-

skiego (), Filipa Szczepkowskiego, stypendystę fundacji zadzikowskiej (), Dominika 

Kiełczewskiego, kanonika inflanckiego ().
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Program treściowy, opracowany przy udziale polskich duchownych, stanowił jeden 

z wczesnych przykładów reprezentacji polskiej tożsamości narodowej w Wiecznym 

Mieście. Manifestacji tej miał służyć szeroki wachlarz środków przekazu – przede 

wszystkim efektowna forma dekoracji funeralnej, która stanowiła przeciwieństwo 

oprawy pogrzebu w katedrze na Wawelu. Ta ostatnia – emanująca spokojem – miała 

przede wszystkim wywołać podziw i szacunek, rzymska dodatkowo wprawiała 

uczestników nabożeństw żałobnych za duszę króla w zadziwienie i silnie oddzia-

ływała na ich emocje.

Pierwszą dekorację funeralną w kościele polskim urządzono po śmierci królo-

wej Cecylii Renaty, zmarłej w Wilnie 24 marca 1644 roku, po urodzeniu martwej 

córki. Uroczystą mszę żałobną odprawiono 11 czerwca. Żona Władysława iv była 

córką cesarza Ferdynanda ii, dlatego na fasadzie świątyni zawieszono herb cesar-

ski zwieńczony wielką koroną. Drzwi do kościoła ozdobiono czarnymi szarfami, 

ponad którymi umieszczony został napis „O sarmackim orle. O ptaku ojczysty, 

masz prawo błądzić nad srogimi śniegami, gdy blask twój mróz śmierci zgasił”169. 

Katafalk wystawiony na egzekwiach za królową zaprojektował modeński architekt 

Giovanni Battisa Magno, zwany il Modenino, a wygląd konstrukcji utrwalił fran-

cuski rytownik Sébastien Vouillemont (graficzne przedstawienie jego autorstwa 

zachowało się w paryskiej Bibliothèque nationale de France)170. Treść inskrypcji 

opracował Gabriel Brzeziński, doktor obojga praw i sekretarz królewski. Na środku 

kościoła umieszczono mierzący ponad siedem metrów, założony na rzucie ośmio-

boku katafalk (il. 180). Jego naroża zdobiły spływy wolutowe, pomiędzy którymi 
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zostały ustawione figury czterech postaci alegorycznych, imitujące brązowe po-

sągi. Każda z nich została przedstawiona z właściwymi sobie atrybutami i opa-

trzona sentencjami, podkreślającymi cnoty zmarłej. Wyobrażono w ten sposób 

Sprawiedliwość z toporem i wiązką rózeg, Roztropność ze zwierciadłem i wężem, 

Męstwo w zbroi, hełmie i z kolumną oraz Wstrzemięźliwość z końskim wędzidłem, 

ujmującą obcęgami rozżarzony gwóźdź. Na bokach katafalku zawieszono dwie 

owalne kompozycje – przedstawiającą odradzającego się Feniksa oraz wyobraża-

jącą unoszącego się wśród rajskich drzew aniołka, niestrudzonego opiekuna dusz 

w raju (Ucello del Paradiso). Na katafalku ustawiono wzorowaną na antycznej pyrze, 

pięciostopniową piramidę, która stanowiła rodzaj postumentu dla urny w kolorze 

czerwonego porfiru, spoczywającej na dwóch orłach – dwugłowym cesarskim od 

strony nawy i polskim od strony prezbiterium – zwieńczonej koroną i berłem. 

Wizerunek królowej, opatrzony umieszczonym poniżej napisem, znajdował się na 

ścianie frontowej katafalku. Drugi napis był usytuowany na przeciwległej ściance, 

od strony ołtarza171. Autor programu treściowego wykorzystał w programie ideo-

wym dekoracji etymologię imienia zmarłej – re-nata, czyli „ponownie narodzo-

na”, budując typowe dla barokowej kultury pogrzebowej concetto172. Na ścianach 

kościoła zawieszono naturalnej wielkości szkielety, cesarskie herby i tabliczki z in-

skrypcjami żałobnymi, ujęte festonami z laurowych liści, gałązek mirtu i cypry-

su, a więc roślin, spośród których pierwsza była symbolem chwały i zwycięstwa, 

pozostałe dwie miały natomiast konotacje eschatologiczne. Ołtarz zasłonięty był 

czarnym aksamitem z wykonanym złoconymi literami napisem „Cecylia Renata 

Królowa Polski”. Pod sklepieniem podwieszono dwa wielkie szkielety trzymające 

okazały kartusz z napisem „Nie ma sposobu, by wyrazić nasz ból”. Wnętrze oświet-

lały liczne kandelabry – mniejsze ustawiono na ołtarzach i katafalku, większe zaś 

w różnych punktach kościoła173.

Jak słusznie zauważyła Osiecka-Samsonowicz, dekoracja egzekwialna ku czci 

zmarłej polskiej królowej pozbawiana była treści politycznych. Podkreślono jedynie 

habsburski rodowód Cecylii Renaty oraz jej cnoty moralne, nie eksponując nawet 

faktu, że była żoną Władysława iv. Fundatorem dekoracji był Jan Zamoyski, starosta 

kałuski, przebywający wówczas w Rzymie i wybrany w maju 1644 roku gwardianem 

bractwa Bożego Ciała174. Natomiast ze strony zarządzających świątynią polską 

pracami organizacyjnymi zajmował się wieloletni poborca kościoła Andrzej Ra-

dzieszowski175. Nazwiska obu znalazły się na karcie tytułowej relacji z uroczystości 

żałobnych, zachowanej w Biblioteca Casanatense w Rzymie176. 
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Po śmierci Władysława iv (20 maja 1648) urządzono w kościele polskim jedy-

nie nabożeństwo czterdziestogodzinne, ale głównie w intencji zwycięstw nad Tata-

rami i Kozakami, z którymi Polska w tym czasie dwukrotnie przegrała. Egzekwie 

po śmierci Michała Korybuta Wiśniowieckiego odbyły się 5 marca 1674 roku177, 

choć król zmarł kilka miesięcy wcześniej, 10 listopada. Uroczystość sfinansował 

kardynał protektor Virginio Orsini. Wnętrze kościoła ozdobiono herbami króla 

i Rzeczypospolitej, zawieszonymi na ścianach, na tle czarnych draperii, do których 

przymocowano również szkielety – znaki żałoby. Nabożeństwo uświetniła grupa 

muzyków z kapeli papieskiej. Wśród znakomitych gości znaleźli się: Ulisse Orsini, 

który odprawił ceremonie żałobne, Marcello Santacroce, Pietro Vidoni, Francesco 

Nerli (były nuncjusz papieski w Polsce), Friedrich von Hessen-Darmstadt (póź-

niejszy biskup wrocławski) i Johann Eberhard Nithard178. Uroczystą mowę na 

cześć króla wygłosił, ubrany tradycyjnie w czarną kapę, Jan Hermanni (Herman), 

wówczas sekretarz do spraw polskich przy generale zakonu jezuitów w Rzymie, 

późniejszy rektor nowicjatu, a następnie kolegium w Krakowie i prowincjał ge-

neralny prowincji polskiej Towarzystwa Jezusowego179.

Najbardziej okazała i spektakularna uroczystość miała miejsce w kościele nacji 

polskiej po śmierci króla Jana iii Sobieskiego, zmarłego 17 czerwca 1696 roku. 

Wiadomość o stracie dotarła do Rzymu miesiąc po zgonie monarchy. Oficjalnie 

papieża poinformował delegowany przez kardynała Michała Radziejowskiego 

kanonik krakowski i gnieźnieński Jan Kazimierz Bokum. Ceremonię egzekwii 

w kaplicy papieskiej na Kwirynale odprawił w obecności niemal wszystkich 

członków Kolegium Kardynalskiego protektor Polski kardynał Carlo Barberini. 

W nabożeństwie uczestniczył wspomniany Bokum, który od papieża otrzymał 

wówczas godność referendarza obojga sygnatur oraz Konstanty Brzostowski, 

biskup wileński, przebywający wówczas w Rzymie180. W kościele św. Stanisła-

wa pontyfikalne requiem odprawiono 10 grudnia. Barberini ufundował żałobną 

dekorację fasady i wnętrza kościoła, łącznie z katafalkiem, zaprojektowanym 

przez architekta Sebastiana Ciprianiego. Widok katafalku i wnętrza kościoła 

został utrwalony na miedziorycie autorstwa Pietra Santiego i Francesca Barto-

lich, a uroczystość opisano w trzech drukowanych relacjach – jednej wydanej 

w 1696 roku i dwóch opublikowanych rok później. Zarówno dekorację wnętrza 

świątyni, jak i przebieg samej uroczystości omówili już wnikliwie Janusz Pasierb 

i Michał Janocha oraz Hanna Osiecka-Samsonowicz181.

Centralną część nawy świątyni zajął wysoki cokół na rzucie kwadratu, ze 

ściętymi narożami i wysuniętymi masywnymi filarami. Na jego czterech ścia-

nach umieszczono uskrzydlone czaszki w antykizujących hełmach, osadzone 

na skrzyżowanych berłach, a na filarach monochromatyczne herby zmarłe-

go króla (il. 181)182. W drugiej strefie katafalku, niższej i węższej, ale założo-

nej na tym samym planie, umieszczono w ściętych narożach szerokie woluty 
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z uskrzydlonymi trupimi czaszkami, podtrzymującymi wyłamujący się nad 

nimi gzyms. Na ścianach bocznych zawieszono panoplia w kolorze brązu. Od 

strony wejścia i ołtarza, na tle panopliów, ustawiono na niewielkich postumen-

tach, ujętych spływami wolutowymi, srebrne amfory z płonącymi wonnościami 

(profumi); takie same amfory znalazły się również na gzymsach ponad umiesz-

czonymi w narożach, uskrzydlonymi trupimi czaszkami. Katafalk wieńczyła 

konstrukcja z wzorzystej tkaniny, z jednej strony nawiązująca kształtem do 

piramidy, z drugiej zaś mająca imitować – jak wynika z drukowanej relacji – 

namiot wojskowy. Naroża namiotu zdobiły herby króla, a od strony wejścia 

umieszczono obitą czarnym aksamitem tablicę z napisem identyfikującym zmar-

łego. Na szczycie konstrukcji znajdowała się poduszka, na której spoczywały 

korona królewska, berło i szabla. Nad namiotem, pod sklepieniem, zawieszono 
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baldachim ozdobiony lambrekinem, z odchodzącymi od niego czterema szarfa-

mi, których końce przywiązano ozdobnymi kokardami do gzymsu. Do filarów 

przymocowano kartusze z herbami królewskimi, zwieńczone uskrzydlonymi 

czaszkami i panopliami, a poniżej tarcze bitewne z łukami i kołczanami, kaplice 

zaś ozdobiono kotarami. Nad kaplicami bocznymi, nad wejściem do świątyni, 

poniżej okna oraz pod łukiem tęczowym rozmieszczono duże, owalne meda-

liony, malowane monochromatycznie, w odcieniu żółtym, ukazujące najważ-

niejsze wydarzenia z życia polskiego monarchy i opatrzone objaśniającymi je 

lemmami, których treść ułożył Barberini183. Żałobny charakter całej aranżacji 

wzmacniały jeszcze kotara z fioletowego aksamitu zakrywająca obraz w ołtarzu 

głównym, wyściełające ławki fioletowe tkaniny, a także świeczniki – mniejsze 

stojące na katafalku oraz cztery większe, ozdobione heraldycznymi pszczołami 

Barberinich, umieszczone obok niego. Udekorowany w ten sposób kościół stał 

się sceną uroczystej liturgii, a następnie pozostawał otwarty przez wiele dni, aby 

wierni z całego chrześcijańskiego świata mogli podziwiać wspaniałą, urządzoną 

ze smakiem dekorację upamiętniającą polskiego króla.

Uroczystą mszę celebrował biskup wileński Konstanty Brzostowski. Uświet-

niła ją Cappella Giulia, czyli kapela bazyliki watykańskiej pod kierunkiem Paola 

Francesca Lorenzaniego, mowę żałobną wygłosił, jak już zostało wspomniane, 

Stanisław Hozjusz, kanonik włocławski184. Po mszy odprawiono uroczystą abso-

lucję, co ilustruje przywołane wyżej przedstawienie graficzne autorstwa Bartolich. 

Celebrowało ją czterech biskupów widocznych na rycinie w strojach pontyfikal-

nych i ze świecami: Odoardo Cybo, Michelangelo Mattei, Francesco Antonio Delci 

i Francesco Martelli, były nuncjusz apostolski w Polsce; obecny był również Carlo 

Barberini. Absolucji udzielał biskup siedzący po prawej stronie, obok niego wi-

doczni są dwaj duchowni, a jeden z nich trzyma trybularz do okadzenia katafalku. 

W uroczystości brali również udział ambasador cesarski Georg Adam von Mar-

tinitz, opat Bokum, prałaci i polska szlachta (część jej przedstawicieli również 

ukazano na miedziorycie). 

Mimo wielu bardzo pochlebnych opinii zamieszczonych w wydanych z inicja-

tywy Barbernich relacjach z uroczystości, program artystyczny oprawy egzekwii 

po śmierci polskiego monarchy, zwłaszcza w porównaniu z podobnymi „machi-

nami” poświęconymi innym europejskim władcom, wydaje się skromny, zarówno 

pod względem wykorzystanych środków artystycznych, jak i przekazu słownego. 

Barberini w ułożonych przez siebie krótkich lemmach, a w zasadzie podpisach 

pod kompozycje malarskie umieszczone we wspomnianych medalionach, nawią-

zał jedynie do roli Sobieskiego jako katolickiego władcy, wiernego syna papieża, 

tradycyjnie składającego Głowie Kościoła obediencję za pośrednictwem posła, 

a także do dwóch zwycięstw polskiego monarchy nad Turkami – pod Chocimiem 

i Wiedniem oraz ufundowania przez króla klasztorów Kapucynów i Sakramentek 

w Warszawie (notabene klasztor Sakramentek w rzeczywistości ufundowała Maria 

Kazimiera Sobieska). Pod łukiem tęczowym zawieszono medalion ze sceną ślubu 

Jana iii Sobieskiego z Marią Kazimierą, którego udzielił Antonio Pignatelli, wów-

czas nuncjusz w Polsce, a później papież Innocenty xii. Treść inskrypcji dobitnie 

wyrażała główne przesłanie całej dekoracji: 
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Za błogosławieństwem nuncjusza apostolskiego Antonia Pignatellego, arcybi-

skupa Larissy, najznakomitszą oblubienicę pojął za żonę. Wspaniały [to] nie 

tylko przykład, ale i świadectwo, jaka była już wówczas i jak pogłębić się miała 

w przyszłości wzajemna miłość syna pełnego uwielbienia do najwspanialszego 

Ojca [tj. papieża] i pełnego miłości Ojca do najposłuszniejszego syna185. 

W pozostałych medalionach – jak już zostało wyżej zasygnalizowane – uka-

zano Sobieskiego jako zwycięskiego wodza w bitwach pod Chocimiem (1673) 

i Wiedniem (1683), przedstawiono poselstwo obediencyjne Michała Kazimierza 

Radziwiłła (zresztą błędnie nazwanego w podpisie do przedstawienia malar-

skiego kardynałem) oraz scenę fundacji kościołów Kapucynów i Sakramen-

tek w Warszawie jako wotum za wiktorię wiedeńską (il. 182–185). Co ciekawe, 

w dekoracji zabrakło zarówno dzieł rzeźbiarskich, jak i motywów odwołujących 

się do cech osobistych zwycięskiego wodza. Jedynymi znakami stanowiącymi 

symboliczną reprezentację monarchy w przestrzeni kościoła były wyobrażenia 

herbu Janina, rozmieszczone na katafalku oraz na ścianach i fasadzie świątyni, 

insygnia w zwieńczeniu namiotu oraz portret monarchy, wiszący na ścianie od 

strony fasady i w związku z tym niewidoczny na rycinie Bartolich. Polityczny 

wydźwięk dekoracji zupełnie przesłonił jej aspekt religijny, eschatologiczny, 

którego jedynym wyrazem był kościotrup podtrzymujący wspomniany wize-

runek Sobieskiego.

W jednym ze szczegółowych opisów dekoracji zachowanych w Archiwum Wa-

tykańskim znalazła się cytowana przez Janochę i Pasierba pochwała kardynała 

Barberiniego za to, że „on sam w Rzymie i w takim małym kościele zrobił to, co 
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cały świat chrześcijański powinien był zrobić”186. W relacjach podkreślano także, 

że wystrój kościoła został zaprojektowany z wyjątkowym smakiem artystycznym, 

zgodnie z intencjami kardynała Barberiniego. Ciprianiego zachwalono natomiast 

jako twórcę „ingegnoso catafalco”187.

„Machina funerale” po śmierci Jana iii Sobieskiego, która w powszechnej 

opinii Polaków uchodziła za największą i najwspanialszą polską oprawę egzekwii, 

nie tylko nie dorównywała podobnym oprawom po śmierci królów panujących 

w innych państwach, ale nawet pomniejszych książąt lub wyższych dostojników 

kościelnych, nie mówiąc o papieżach. Rozmachem, wspaniałością i złożonoś-

cią programu treściowego z pewnością przewyższały ją „machiny pogrzebowe” 

Małgorzaty Austriackiej (1612) w kościele nacji hiszpańskiej San Giacomo degli 

Spagnoli (Orazio Toriani), katafalki Filipa iv (1665) – w kościołach w Neapo-

lu (Francesco Antonio Picchiatti) oraz w rzymskich świątyniach Santa Maria 

Maggiore (Carlo Rainaldi) i San Giacomo degli Spagnoli (Antonio Del Grande), 

a także oprawy uroczystości po śmierci Anny Austriaczki, regentki Francji (1666) 

w San Giovanni in Laterano (Giovanni Francesco Grimaldi) i w kościele nacji 

francuskiej San Luigi dei Francesi (Elpidio Benedetti, Nicolas Pinson, Antonio 

Giorgetti, Giovanni Maria Mariani)188. Znacznie okazalsze dekoracje okolicznoś-

ciowe zbudowano również na egzekwie po śmierci kardynała Alessandra Farne-

sego, któremu w Rzymie wzniesiono w 1589 roku aż dwa katafalki – w kościele 

Il Gesù (Girolamo Rainaldi i Cavaliere d’Arpino) oraz Santi Pietro e Poalo (Gi-

rolamo Rainaldi), czy też na nabożeństwo żałobne za Carla Barberiniego (1630) 
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w Santa Maria in Araoceli (Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Dome-

nico de Rossi, Alessandro Algardi). Oprawa uroczystości po śmierci polskiego 

monarchy, mimo że sfinansowana przez kardynała protektora Barberiniego, nie 

była w stanie dorównać niezwykle rozbudowanemu, a i tak uchodzącemu za 

skromny, „apparato funebre” wielkiego księcia Toskanii Ferdynanda i (1609) 

w kościele San Giovanni dei Fiorentini (Lodovico Cignoli, Domenico Passignano 

i Agostino Ciampelli)189.

Jak się wydaje, w przypadku oprawy egzekwii po śmierci Jana iii Sobieskie-

go większy nacisk niż na wystawność czy okazałość położono na reprezentację 

króla jako obrońcy chrześcijańskiego świata. Taki wizerunek polskich władców 

dominował w Wiecznym Mieście. Zwyczajem w papieskiej polityce było wyróż-

nianie ich darem złożonym z miecza i kapelusza, poświęcanych corocznie w Boże 

Narodzenie. Tradycyjnie był to wyraz najwyższego uznania dla panujących, 

którzy zasłużyli się na polu obrony chrześcijaństwa, najpierw w dobie wypraw 

krzyżowych, a następnie w okresie walk z protestantami. Miecz i kapelusz mogły 

być wręczane tylko raz w roku. Wyróżniały się wysoką wartością artystyczną. 

Miecz miał złotą głownię i takąż rękojeść, bogato zdobioną głowicę, obitą sre-

brem lub karmazynowym atłasem pochwę, a także skórzanym pas, dekorowany 

kosztowną, haftowaną tkaniną i klejnotami. Kapelusz z kolei wykonywano z wiś-

niowego aksamitu, ozdabiając go haftowanym perłami wyobrażeniem Gołębicy 

Ducha Świętego oraz motywem słońca, symbolu Boga. To wyjątkowe nakrycie 

głowy kształtem przypominało hełm, gdyż miało chronić obrońcę prawdziwej 

wiary przed niebezpieczeństwem ze strony jej nieprzyjaciół. Na mieczu i kape-

luszu widniały herb i imię papieża-ofiarodawcy. W 1684 roku miecz i kapelusz 

otrzymał Sobieski, ale nie był pierwszym polskim królem uhonorowanym w ten 

sposób. Wcześniej otrzymywali je Władysław Warneńczyk w 1443 roku (od Eu-

geniusza iv), Kazimierz iv Jagiellończyk w 1448 roku (od Mikołaja v), Zyg-

munt i Stary w 1525 roku (od Klemensa vii), Zygmunt ii August w 1540 roku (od 

Pawła iii), dwukrotnie Zygmunt iii Waza – w 1590 (od Sykstusa v) i 1610 roku 

(od Pawła v), Jan Kazimierz w 1650 roku (od Innocentego x) oraz Michał Ko-

rybut Wiśniowiecki w 1671 roku (od Klemensa x). Z reguły dary te wręczano 

poza Rzymem, za pośrednictwem nuncjuszy, w odpowiedniej oprawie ceremo-

nialnej. Wyjątkiem i dowodem szczególnego uznania było ofiarowanie miecza 

i kapelusza przez papieża Urbana viii w Rzymie, 19 stycznia 1625 roku, młodemu 

królewiczowi Władysławowi – przyszłemu obrońcy chrześcijaństwa i wodzowi 

antytureckiej krucjaty190. Moskiewskie, tureckie i tatarskie zwycięstwa młodego 

Wazy chwalono w licznych utworach muzycznych, pisanych podczas jego pobytu 

w Rzymie przez najsłynniejszych ówczesnych twórców oraz w poemacie Ciampo-

lego opiewającym zwycięstwo królewicza w kampanii chocimskiej 1617–1618191. 

Obraz polskiego władcy jako obrońcy świata chrześcijańskiego dobitnie utrwalił 

w Wiecznym Mieście Jan iii Sobieski zarówno swoimi czynami, jak i świadomą 

„fabrykacją” przy użyciu środków artystycznych, którą praktykował od począt-

ku swojej błyskotliwej kariery. Jeszcze jako hetman doczekał się poematu sła-

wiącego jego zwycięstwa nad Tatarami i Kozakami w bitwie pod Podhajcami, 

 Ibidem, s. –; Mersmann , s. .

 Pasierb, Janocha , s. .

 Osiecka-Samsonowicz , s. .





wygłoszonego przez jezuitę Umberta Carrarę w Collegio Romano 22 grudnia 

1668 roku. Po zwycięstwie pod Chocimiem w 1673 roku Sobieski wysłał papie-

żowi nieoczekiwany dar – zdobytą w czasie bitwy turecką chorągiew. Trofeum 

przekazał głowie Kościoła opat wągrowieckich cystersów Jan Chryzostom Gniń-

ski podczas audiencji zorganizowanej właśnie w tym celu 22 kwietnia 1674 roku. 

Wygłosił wówczas w imieniu hetmana niezwykle erudycyjną i nacechowaną 

propagandowo orację, która rozpoczynała się od słów: „Venit Romam, beatissime 

pater, Ioanes Sobieski, regni Poloniae mareschallus ac exercituum dux supremus”. 

Opisywał w niej i gloryfikował chocimskie zwycięstwo hetmana oraz samotną 

walkę Rzeczypospolitej, przypisując wiktorię z jednej strony Bogu, z drugiej 

zaś papieżowi, wspierającemu wodza modlitwami. Wersja drukowana oracji, 

opisującej szczegóły oblężenia i zdobycia twierdzy chocimskiej oraz inne zasługi 

wojenne Sobieskiego, miała wyraźnie polityczny charakter, a głównym celem 

przyświecającym jej wydaniu było zapewne pozyskanie wsparcia Stolicy Apostol-

skiej w staraniach o koronę podczas trwającego wówczas w Polsce bezkrólewia. 

Edycję druku należy zatem postrzegać jako przykład wykorzystania jednego 

z tak chętnie używanych w barokowej Europie narzędzi „fabrykowania”, a więc 

kreowania wizerunku, w tym przypadku w oparciu o zasługi wojenne hetmana, 

a w przyszłości króla192. O tym, jak skuteczne były te działania propagandowe 

świadczy fakt, że zasłużonego dowódcę uhonorowano medalem tvrcar[um] 

signa a polonis relata193.

Propagandowy wizerunek króla jako obrońcy chrześcijaństwa wzmocniły 

wydarzenia związane z odsieczą wiedeńską w 1683 roku. Najpierw kardynał 

protektor Królestwa Polskiego Carlo Barberini i jego odpowiednik dla Cesar-

stwa Carlo Pio podczas uroczystego konsystorza odbywającego się w pałacu na 

Kwirynale dokonali w imieniu Leopolda i i Jana iii  Sobieskiego zaprzysięże-

nia układu przeciwko Turkom, ratyfikowanego wcześniej przez obu władców 

i znanego jako Liga Święta. Wydarzenie to wzbudziło wielkie zainteresowanie 

w mieście, a ceremonia odbyła się przy otwartych drzwiach, aby cały dwór 

papieski mógł uczestniczyć w tak ważnym dla dziejów Europy akcie. W dniu 

słynnej bitwy papież polecił wystawić Najświętszy Sakrament w świątyniach, 

w których odprawiano modlitwy w intencji zwycięstwa, a więc w bazylice Santa 

Maria in Trastevere oraz w kościele polskim. Sama wiktoria wywołała w mieście 

nad Tybrem ogromny entuzjazm. Carlo Cartari w diariuszu, w którym zwykł 

odnotowywać najważniejsze wydarzenia w Rzymie, zapisał tego dnia, że jeszcze 

nigdy nie doświadczył w Wiecznym Mieście takiej atmosfery194. W okres ocze-

kiwania na przybycie sekretarza Sobieskiego Tommasa Talentiego odprawiano 

liczne nabożeństwa dziękczynne, urządzano widowiska pirotechniczne, najważ-

niejsze kościoły były specjalnie iluminowane, a rozradowani ludzie wylegali na 

ulice miasta, wiwatując na cześć króla polskiego, księcia lotaryńskiego i cesarza. 

Inscenizowano również w przestrzeni miejskiej przedstawienia, podczas któ-

rych sądzono i palono kukły Turków. Wymownym znakiem zwycięstwa stała 

się jedna z chorągwi zdobytych pod Wiedniem na Turkach, przywieziona przez 

Talentiego – według późniejszej legendy sztandar wielkiego wezyra, czyli święty 
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sztandar Mahometa, osobiście zdobyty przez Sobieskiego195. Poseł przekazał 

ten dar papieżowi podczas uroczystej audiencji, która odbyła się 26 wrześ-

nia 1683 roku. Kardynał protektor Carlo Barberini wygłosił wówczas wzniosłą 

mowę, wyrażając radość i wdzięczność całego chrześcijańskiego świata wobec 

papieża, który – według użytego przez mówcę porównania – niczym Mojżesz 

modlący się o zwycięstwo Izraelitów, wznosił ręce ku niebu, prosząc Boga o po-

konanie wrogów Chrystusa, aby król Polski, nowy Jozue, mógł okazać swoje 

męstwo. Faktyczne przekazanie chorągwi odbyło się trzy dni później w kaplicy 

papieskiej pałacu na Kwirynale. W wydarzeniu tym brali udział dostojni goście: 

23 kardynałów, w tym dziekan Kolegium Kardynalskiego Niccolò Albergati-

Ludovisi, Carlo Barberini, Francesco Maidalchini i Paolo Savelli oraz liczni 

urzędnicy kurialni. Uroczyście wprowadzono do kaplicy opata mogilskiego 

Jana Kazimierza Denhoffa, który rezydował wówczas w Wiecznym Mieście 

jako poseł królewski, oraz Tommasa Talentiego z chorągwią wielkiego wezyra, 

którzy następnie zajęli miejsce przed ołtarzem. Opat mogilski wygłosił krótką 

mowę sławiącą odniesione zwycięstwo, w której słowami „venit, vidit, vicit 

Deus” nawiązał do słynnego sformułowania użytego w liście napisanym przez 

króla polskiego do papieża w 1683 roku. Denhoff podkreślił także, że monarcha, 

natchniony Duchem Świętym i wyznaczony przez Boga na obrońcę wiary, przy-

był pod Wiedeń, zobaczył hordy okrutnych Turków i zwyciężył nieprzyjaciela 

pod auspicjami papieża196. Sztandar został przydepnięty przez głowę Kościoła 

na znak zwycięstwa i odebrany przez markiza Giovanniego Battistę Noriego, 

chorążego Stolicy Apostolskiej, a następnie umieszczony w zakrystii, skąd miał 

trafić do Bazyliki św. Piotra. Samo trofeum, które cieszyło się ogromnym zain-

teresowaniem, doczekało się we współczesnej literaturze badawczej obszernego 

opracowania, przetłumaczenia inskrypcji, opisu proporca oraz odwzorowa-

nia graficznego197. Dowodem na to, jak wielką wagę przykładał król do roli 

propagandowej słowa drukowanego, jest krótka historia tureckiego sztandaru 

napisana przez samego monarchę i przedrukowana w wielu językach. Autorytet 

króla był tak wielki, że zawarte we wspomnianym druku informacje, że była to 

święta chorągiew Mahometa – palladium religii islamu i najważniejszy znak 

bojowy armii tureckiej, pozostały w świadomości współczesnych na długie dzie-

sięciolecia. W rzeczywistości dar dla papieża był jedną z kilkunastu zdobytych 

pod Wiedniem chorągwi dostojników tureckich, sułtańskich i paszowskich; 

podobny sztandar król podarował do ołtarza św. Stanisława w katedrze na 

Wawelu198. W Rzymie chorągiew zawieszono nad wejściem do bazyliki, obok 

sztandaru podarowanego przez Sobieskiego po bitwie pod Chocimiem i her-

bu papieża Pawła v199. Misja Talentiego zakończyła się ogromnym sukcesem 

króla i Rzeczypospolitej w sferze propagandowej, czego przejawem były liczne 

dary, które ofiarowali monarsze głowa Kościoła i przedstawiciele rzymskich 
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elit, a także nadanie królowi przez papieża oficjalnego tytułu „Defensor Fidei”. 

Również wśród mieszkańców Rzymu Sobieski zyskał niebywałą sławę, której 

wyrazem były kolejne fety organizowane na jego cześć, pokazy sztucznych ogni, 

salwy z moździerzy i armat, przejazdy wozem tryumfalnym z figurą polskiego 

króla, a przede wszystkim poświęcone i dedykowane polskiemu monarsze utwo-

ry muzyczne i strofy poetyckie, które doczekały się już obszernych omówień 

w literaturze200. Wyrazem powszechnej wdzięczności i czci, jaką Rzymianie 

otaczali polskiego monarchę, miał być jego pomnik konny, który początkowo 

planowano wystawić w przedsionku bazyliki watykańskiej, na wprost figury 

Konstantyna, a następnie na Campidoglio (wykonanie monumentu planowano 

powierzyć Domenicowi Guidiemu). Ostatecznie pomysł ten nie został zrealizo-

wany. Do artystycznych śladów wiktorii wiedeńskiej umiejscowionych w Wiecz-

nym Mieście można zaliczyć zaprojektowaną przez Carla Marattę płaskorzeźbę 

przedstawiającą bitwę pod Wiedniem na nagrobku Innocentego xi w Bazylice 

św. Piotra oraz kościół Santissimo Nome di Maria na Forum Trajana, wznie-

siony w pięćdziesiątą rocznicę wiktorii wiedeńskiej201.

Fama Sobieskiego jako pogromcy Turków znalazła artystyczne odzwierciedlenie 

również w katafalku na egzekwie króla w kościele polskim w Rzymie. Jak zauważyła 

Osiecka-Samsonowicz, nie bez powodu źródłem inspiracji były w tym przypad-

ku katafalki dwóch zasłużonych w walce z Turkami żołnierzy, poległych podczas 

próby zdobycia weneckiej Kandii w 1668 roku, zaprojektowane przez Gian Loren-

za Berniniego202. Pierwszym z nich jest katafalk generała Muzia Mattei, powstały 

w 1668 roku z inicjatywy papieża Klemensa ix w kościele Santa Maria in Aracoeli. 

Drugi, wzniesiony rok później w tej samej świątyni, upamiętniał komendanta od-

działów francuskich Françoisa de Vendôme’a, księcia de Beaufort, a powstał przy 

udziale Giovanniego Paola Schora203. Cipriani, tworząc katafalk Sobieskiego, po-

wtórzył zarówno rzut konstrukcji zaprojektowanej przez Berniniego ku czci Mu-

zia Mattei, jak i zastosowane w tamtym dziele motywy spływów wolutowych oraz 

panopliów, a także kształt piramidy, który w jego interpretacji miał nawiązywać do 

namiotu wojskowego – „ad imaginem bellici tentorii”204. Wywodząca się z projektów 

Berniniego forma podstawy z wysuniętymi i ukośnie dostawionymi filarami była 

chętnie wykorzystywana przez Ciprianiego, choćby w jego wcześniejszym dziele 

– wzniesionym w 1696 roku castrum doloris biskupa Rieti i nuncjusza we Francji 

Giorgia Bolognettiego w kościele Gesù e Maria205. Tam także architekt zastosował 

motyw wolut-konsol z uskrzydlonymi trupimi czaszkami, który powtórzył w katafal-

ku w kościele polskim. Z kolei motyw amfory z płonącymi wonnościami zaczerpnął 

zapewne z katafalku wzniesionego w 1667 roku dla Niccola Ludovisiego i jego żony 

Constanzy Pamphili w kościele San Ignazio, zaprojektowanego przez Dominique’a 

Barrière’a. Motyw podwieszonego pod sklepieniem baldachimu z rozchodzącymi się 

od niego, przywiązanymi do gzymsu tkaninami wydaje się być inspirowany apara-

tem pogrzebowym zaaranżowanym w Santa Maria in Valicella po śmierci żarliwiej 

 Większość z nich omówił Biliński , s. –; por. także Pasierb, Janocha , s. –; 

Osiecka-Samsonowicz , s. –.

 Pasierb, Janocha , s. –.

 Osiecka-Samsonowicz , s. .

 Fagiolo dell’Arco , s. –, .

 Pasierb, Janocha , s. .

 Osiecka-Samsonowicz , s. –.





katoliczki Krystyny Szwedzkiej (1689)206. Nawiązanie do tych konkretnych dekoracji 

funeralnych było zapewne celowym zabiegiem inicjatora i fundatora uroczystości 

w kościele polskim, a jednocześnie protektora Królestwa Polskiego kardynała Carla 

Barberiniego, który – jak chyba większość mieszkańców Rzymu – widział w Sobie-

skim nie tylko monarchę rozległego kraju, ale przede wszystkim chrześcijańskiego 

żołnierza i pogromcę Turków oraz wiernego syna katolickiej konfesji.

W xviii wieku w kościele nacji polskiej miały miejsce jeszcze dwie okazałe 

uroczystości żałobne. Pierwsza odbyła się w 1714 roku, po śmierci syna pogrom-

cy Turków – Aleksandra Sobieskiego, a druga, poświęcona królewskiej wnuczce 

Marii Klementynie Sobieskiej, żonie Jakuba iii Stuarta, w 1735 roku. Oprawę de-

dykowaną królewiczowi zaprojektował Francesco Ferrari207, nie wiadomo jednak, 

jak wyglądała, w odróżnieniu od dekoracji egzekwialnej autorstwa Alessandra 

Specchiego, wzniesionej w Santa Maria della Concezione na mszę celebrowaną 

22 listopada 1714 roku z inicjatywy papieża Klemensa xi208. Aleksandra Sobieskie-

go upamiętnia także nagrobek w kościele Kapucynów, wykonany przez Camilla 

Rusconiego209.

O wyjątkowej popularności w Rzymie Marii Klementyny, zmarłej 18 stycznia 

1735 w opinii świętości210, świadczy odprawienie egzekwii na jej cześć w kilku koś-

ciołach. 11 lutego nabożeństwo zainicjowało arcybractwo Świętego Imienia Marii 

(Santissimo Nome di Maria) w kościele pod tym samym wezwaniem (dawniej San 

Bernardo alla Colonna Traiana). 26 lutego mszę żałobną celebrował kardynał pro-

tektor Annibale Albani w kościele San Clemente, a 1 marca odprawiono egzekwie 

z inicjatywy kardynała Camilla Cyba w świątyni Santi Angeli Custodi. W Collegio 

di Propaganda Fide wywieszono pod baldachimem portret zmarłej. 16 stycznia 

1736 roku w Capella della Pietà w Bazylice św. Piotra wystawiono „bellissimo ca-

tafalco eretto nel mezzo della detta capella”. Trzy dni później odprawiono mszę 

żałobą w bazylice Santi Apostoli211. Niedoszłą świętą upamiętnia epitafium autor-

stwa Filippa della Vallego, umieszczone w tym ostatnim kościele oraz nagrobek 

w bazylice watykańskiej wzniesiony w latach 1739–1742 według projektu Filippa 

Barigioniego przez Pietra Bracciego212. 

Nabożeństwo w kościele polskim nie było dotychczas wzmiankowane w li-

teraturze, ale uważna analiza źródeł przechowywanych w archiwum kościoła 

pozwoliła wydobyć na światło dzienne informacje dotyczące organizacji tej uro-

czystości. Jej przygotowaniem zajęli się prowizorzy na czele z księdzem Józefem 

Załuskim, referendarzem wielkim koronnym, osiadłym w Rzymie zwolennikiem 

Stanisława Leszczyńskiego213. 26 marca 1735 roku zapłacono festarolo za przy-

ozdobienie kościoła oraz ustawienie katafalku, który przyniesiono do świąty-

ni w częściach i złożono w jej wnętrzu, a po uroczystościach zdemontowano 

i oddano214. Niewykluczone, że prowizorzy pożyczyli go z jednego z kościołów, 
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w których wcześniej odbyły się msze żałobne za Sobieską, być może ze świątyni 

Santi Apostoli, skąd – jak wiadomo ze źródeł – wypożyczono bliżej nieopisane 

medaliony215. Sobieską wyróżniono w tym samym roku jeszcze raz, przy okazji 

święta św. Stanisława. W protokołach rady prowizorów zachował się opis wy-

korzystanych wówczas tablic z sentencjami poświęconymi zmarłej Marii Kle-

mentynie216. Nad drzwiami głównymi kościoła zawieszono tablicę z inskrypcją 

o treści:

Marii Klementynie, wnuczce po synu Jana iii, króla Polski, najukochańszej 

małżonce Jakuba iii, króla Wielkiej Brytanii, Francji i Irlandii, najlepszej mat-

ce najdoskonalszych synów: Karola Edwarda, urodzonego 31 października 

1720 roku i Henryka Benedykta, urodzonego w Rzymie 6 marca 1725 roku. 

Rzym podziwiał za życia jej łagodność obyczajów, uczciwość i wyjątkową świę-

tość oraz królewskie i chrześcijańskie nastawienie, zaś gdy śmierć była blisko 

godna podziwu była jej odwaga i radość. My, cała społeczność trwamy w wiel-

kim smutku i żalu w tej jakby publicznej żałobie, skoro zostaliśmy pozbawieni 

pomocy, wsparcia i pocieszenia, a Rzym został odarty z ozdoby217.

We wnętrzu, zapewne na filarach, zawieszono cztery tablice. Po prawej stronie 

znalazły się dwie sentencje: „Nie odebrała jej okrutna śmierć, lecz przyjemny 

sen porwał do aniołów. My, biedni i ślepi śmiertelnicy prosimy w publicznych 

i prywatnych prośbach o przebaczenie. Jej pokój i wieczna szczęśliwość” oraz 

„Płaczcie panny, opłakujcie matrony. Ona uczyła panować nad oczami i strzec 

godności. Skoro tak wielka cnota zginęła, któż zwróci waszemu stanowi wydartą 

ozdobę”218. Po prawej stronie zawieszono tablice z napisami o treści: „Przybysze 

i mieszkańcy! Nadajcie twarzy smutny wyraz i wygląd i odprawcie to, co należy 

w uroczystej procesji żałobnej. A powróciwszy do domu opowiedzcie dzieciom 

o jej zasługach. Cnota taką ma nagrodę” oraz „Któż zdoła uleczyć cierpienie albo 

powstrzymać łzy. Zaszło to, co dzięki wdziękowi twarzy i łagodności duszy świeci 

blaskiem wśród księżyców. Zginęła nasza nadzieja. Pamięć o niej długo będzie 

trwała jako pragnienie duszy”219. W protokole rady prowizorów podkreślono, 

że kościół został przyozdobiony w sposób bardzo okazały, a uroczystości, połą-

czone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, miały trwać trzy dni. Mszę na 

zakończenie ceremonii żałobnych odprawił kardynał Pietro Ottoboni, a uświetnił 

ją wykwintny koncert muzyczny220.

Jak słusznie zauważa Osiecka-Samsonowicz, polskie uroczystości w Rzymie 

były mniej spektakularne niż te najwspanialsze celebracje, organizowane przez 

inne wspólnoty narodowe. Tego typu wydarzenia w kościele polskim bardziej niż 

obchody hiszpańskie czy francuskie przypominały skromne fety z okazji narodzin 

Ranuccia, Syna Odoarda Farnesego (1630) oraz Cosima iii, potomka wielkiego 

księcia Toskanii Ferdinanda ii de’ Medici (1642), ograniczające się w zasadzie do 

pokazów sztucznych ogni221. Również polskie oprawy egzekwii nie dorównywały 

 Ibidem.

 Ibidem, s. . Tłum. treści inskrypcji mgr Beata Machowska-Jaros.

 Ibidem.

 Ibidem, s. .

 Ibidem.

 Ibidem, s. .

 Osiecka-Samsonowicz , s. .





splendorem tego rodzaju dekoracjom w kościołach innych nacji. Katafalk po 

śmierci Filipa iii zdobiło aż 48 alegorycznych postaci, a wystrój kościoła podczas 

uroczystości żałobnych ukazywał potęgę monarchii hiszpańskiej, jej zwycięstwa 

polityczne i dyplomatyczne. Na ścianach świątyni narodowej Hiszpanów zawie-

szono medaliony przedstawiające wygnanie Maurów z Hiszpanii w 1609 roku, za-

ślubiny infantki Anny Marii Habsburg z Ludwikiem xiii w 1615 roku, masowe na-

wrócenia Indian w wyniku działalności hiszpańskich misjonarzy, pomoc w elekcji 

Ferdynanda Habsburga oraz wsparcie Ligi Katolickiej i katolików w Valtellinie222. 

Równie bogatą oprawę zyskał katafalk wystawiony 18 grudnia 1665 w koście-

le San Giacomo degli Spagnoli po śmierci Filipa iv. Świątynię udekorowano 

dziesiątkami figur alegorycznych, herbami, szkieletami, panopliami, portreta-

mi monarchów, a na fasadzie umieszczono alegoryczne figury Śmierci i Czasu, 

personifikacje czterech kontynentów oraz medaliony ze scenami związanymi 

z zawarciem pokoju z Francją. Sam katafalk składał się 12 kolumn, ustawionych 

pomiędzy nimi figur alegorycznych, które stanowiły podpory dla kopuły, a także 

sarkofagu i trzymanego przez szkielety wizerunku zmarłego władcy. Autorami 

katafalku i dekoracji fasady byli Antonio Del Grande, Giovanni Francesco Grim-

aldi, Fabrizio Chiari, Lazzaro Morelli, Carlo Malatesta oraz Giovanni Francesco 

de Rossi, tytułujący się wówczas rzeźbiarzem króla Polski223. W kościele polskim 

opisanym wyżej oprawom dorównywały jedynie dekoracje okolicznościowe po 

śmierci Jana iii Sobieskiego.

 Ibidem, s. .
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6.

Kościół polski
jako miejsce reprezentacji
i pamięci

6.1. Wizerunek 

Wielowiekowa rzymska tradycja prezentowania w przestrzeni publicznej por-

tretów papieży, władców, kardynałów protektorów oraz innych dygnitarzy 

świeckich i kościelnych różnego szczebla znalazła swój szczególny oddźwięk 

w wystrojach świątyń poszczególnych nacji. Portrety aktualnego papieża oraz 

władcy danego państwa, a niejednokrotnie także ich herby, wieszano na fasa-

dach i we wnętrzach kościołów podczas najważniejszych uroczystości1. Wize-

runki panujących monarchów były stale obecne na ścianach zakrystii. Dzieła 

tego rodzaju stawały się nierzadko narzędziem politycznej rywalizacji i bywały 

umiejętnie wykorzystywane w celu promowania bieżącej polityki dworu, epi-

skopatu, kardynała protektora czy poszczególnych fundatorów związanych ze 

świątynią narodową2. Ponadto należy podkreślić, że portret w przestrzeni koś-

cioła narodowego niejako zastępował i uobecniał papieża, władcę czy kardynała 

protektora, jednocześnie gloryfikując nie tylko samego sportretowanego, ale 

także nację, która eksponowała jego wizerunek. Wystawianie na widok publicz-

ny podobizn królewskich służyło utrwalaniu obrazu monarchy w pamięci zbio-

rowej. W przypadku rzymskich kościołów narodowych ten szczególny zabieg 

propagandowy miał oddziaływać zarówno na pielgrzymów identyfikujących 

się ze społecznością, do której należała świątynia, jak i na obcych. Zadaniem 

wizerunku było również uczynienie osoby, którą przedstawiał, bliższą szerokim 

rzeszom odbiorców. Znakomitym przykładem działania tych mechanizmów 

jest portret Ludwika xiv autorstwa Hyacinthe’a Rigauda, umieszczony w sali 

tronowej Wersalu. Nikt nie ośmielał się stanąć do tego obrazu tyłem, podobnie 

 W czasie mszy ku czci św. Kazimierza  marca  r.: „Na chórze znajdowały się trzy 

portrety: pośrodku papieża [Innocentego ], po prawej stronie króla Jana Kazimierza, 

po lewej zaś małżonki króla, Marii Ludwiki Gonzagi, Królowej Polski” (, sygn. -, 

k. r).

 O zjawisku wykorzystania portretu władcy w bieżącej polityce w Rzymie zob. Bodart , 

s. –.





jak do samego króla. Wizerunek postrzegano jako pełnoprawną reprezentację 

monarchy3. Portret miał zatem niezwykłą moc propagandową – papieski był 

jednym z najważniejszych elementów autopromocji władzy kościelnej, królewski 

zaś świeckiej. Według Gabrielego Paleottiego przedstawienie plastyczne głowy 

Kościoła wzmacniało pamięć o papieskiej jurysdykcji, a podobizna monarchy 

o władzy królewskiej. Oba rodzaje wizerunków miały skłaniać wiernych czy 

poddanych do większego szacunku i posłuszeństwa. W nowożytnym Rzymie 

najwidoczniej nie cieszyła się popularnością postawa Anny Jagiellonki – pol-

ska królowa, wysyłając swój portret do kaplicy Zygmuntowskiej, napominała 

kanoników, aby zasłaniali go podczas nabożeństw, obawiała się bowiem, że 

wierni będą oddawać jej podobiźnie cześć należną świętym4. Prezentowanie 

wizerunków władców świeckich i duchownych podczas uroczystości było po-

wszechną praktyką. 

W kościele polskim, podobnie jak w innych świątyniach narodowych, za-

wieszano portret każdego nowo wybranego papieża. Nie zachowały się od-

notowane w archiwaliach wizerunki Innocentego x5, Klemensa ix (sprawio-

ny w maju 1668r.6), Innocentego xi (zakupiony w 1687 r.7), Innocentego xii 

(w 1693 r. odnotowany jako wiszący w zakrystii8) oraz Klemensa xii i 

 Żukowski , s. . 

 Chrościcki , s. . 

 , sygn. -, k. r.

 , sygn. -, k. r.

 , sygn. -, k. r.

 , sygn. -, Inventarium , k. r; Nota dei mobili ok. , k. r.
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(namalowany w 1758 r. z inicjatywy rektora Jerzego Dobrzańskiego9). Do na-

szych czasów przetrwały jedynie dwie malarskie podobizny głów Kościoła: 

portret Piusa vi (il. 186) namalowany z inicjatywy rektora kościoła Antoniego 

Wołłowicza w 1777 roku oraz wizerunek Piusa vii wykonany przez Vincenza 

Milionego około 1800 roku (il. 187).

Nie są to dzieła najwyższej klasy artystycznej. Papieża Piusa vi (Giovanniego 

Angela Braschiego), zasiadającego na tronie piotrowym w latach 1775–1779, nie-

znany malarz ukazał w tradycyjnej dla ikonografii papieskiej konwencji – w pół-

postaci, w trzech czwartych zwróconego w lewo, z prawą ręką uniesioną w geście 

błogosławieństwa, a lewą, w której trzyma kartę papieru, opuszczoną10. Głowa 

Kościoła ma na sobie białą rokietę, mucet obszyty białym futrem oraz wzorzystą 

stułę aplikowaną złotem. Na głowie nosi piuskę, a na palcu serdecznym prawej 

dłoni pierścień. Twarz papieża jest pełna, owalna, czoło wysokie, nos prosty, duży, 

oczy małe, usta pełne, podbródek okrągły. Na głowie widoczne są siwe, krótkie 

włosy, zaczesane do tyłu i ufryzowane w pukle. Interesująca jest forma ramy, 

zwieńczonej rzeźbioną papieską tiarą z podwieszoną karbowaną kokardą.

Zupełnie inny, choć równie tradycyjny pod względem ujęcia, jest portret Piu-

sa vii. Autor tego dzieła Vincenzo Milione ukazał papieża siedzącego w fotelu, 

ubranego we wzorzystą rokietę, mucet obszyty futrzaną lamówką, szeroką, spiętą 

na piersi stułę i noszącego na głowie camaro. Duchowny prawą rękę z widocz-

nym na palcu pierścieniem unosi w geście błogosławieństwa, a w lewej, wspartej 

na podłokietniku, trzyma niewielką kartkę papieru. Nad postacią wisi ciężka, 

ciemnoczerwona tkanina. Autorstwo dzieła potwierdza umieszczony na odwro-

cie napis „Vincenzo Milione F [?] pittore del Sudario a Roma”. Malarza mógł 

polecić prowizorom kościoła polskiego Tadeusz Kuntze, który wraz z Milionem 

dekorował w 1786 roku Bazylikę św. Piotra z okazji beatyfikacji franciszkanina 

Mikołaja z Longobardi11.

Król był postrzegany nie tylko w kategoriach władzy, jaką sprawował nad 

poddanymi, ale także jako symbol czy wręcz ucieleśnienie narodowej wspólno-

ty. W kościołach narodowych hucznie świętowano koronacje, królewskie śluby 

i narodziny potomstwa; z okazji monarszych pogrzebów odbywały się uroczyste 

nabożeństwa żałobne. Jak już zostało wspomniane, królewskie wizerunki za-

wsze funkcjonowały w przestrzeni kościoła, głównie zakrystii, niemniej podczas 

uroczystych wydarzeń eksponowano je w miejscach honorowych. Istotna część  

portretów zachowanych do dzisiaj w hospicjum polskim nie jest historycznie 

związana z tą instytucją. Znaczącą grupę stanowią wśród nich dzieła, które wcho-

dziły w skład kolekcji Izydora Czosnowskiego, pierwszego przewodniczącego 

rady administracyjnej hospicjum po jego odzyskaniu przez Polaków u progu 

 , sygn. -, k. r.
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dwudziestolecia międzywojennego12. W Rzymie Czosnowski zgromadził bogaty 

zbiór obrazów, ale ich proweniencja nie została dotąd rozpoznana. W niewy-

jaśnionych okolicznościach kolekcja w całości lub, co trudno ustalić, jedynie 

w części, trafiła jako depozyt do Ambasady Polskiej przy Stolicy Apostolskiej13. 

Najpewniej stało się to w momencie wybuchu drugiej wojny światowej. Amba-

sada, którą od 1939 roku kierował Kazimierz Papée, została wówczas przenie-

siona za mury Watykanu. Właśnie tam spadkobiercy Czosnowskiego (zmarłego 

w 1934 r.) zdeponowali zagrożoną kolekcję. Po wojnie obrazy wędrowały wraz 

z personelem ambasady do jej kolejnych siedzib14. Trzy lata przed śmiercią am-

basadora Papéego syn Izydora Czosnowskiego Leon15 ofiarował dzieła kościołowi 

polskiemu, o czym poinformował w liście z 16 sierpnia 1976 roku, skierowanym 

do Władysława Rubina. Papée zmarł 19 stycznia 1979 roku. W tym samym roku 

Witold Zahorski, prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów we Włoszech 

sporządził wykaz przekazanych hospicjum dzieł sztuki, tytułując go zbiorczo 

„Czosnowscy – Papée”. Obrazy trafiły wówczas do hospicjum polskiego, gdzie 

zostały zawieszone w sali reprezentacyjnej oraz w biurach Centralnego Ośrodka 

Duszpasterstwa Polaków za Granicą16. Wśród podarowanych obiektów znalazły 

się portrety królów, królowych i biskupów. Identyfikację dzieł będących kie-

dyś własnością Czosnowskiego ułatwia obecność na odwrocie każdego z nich 

naklejki z informacją o przynależności obiektu do kolekcji lub pieczęci lako-

wej z herbem Kolumna, którym posługiwał się dawny właściciel obrazów. Takie 

oznaczenia widnieją na portrecie królewicza Władysława Zygmunta (il. 188–189), 

Marii Ludwiki Gonzagi de Nevers (il. 190), Jana Kazimierza (il. 191), Jana iii So-

bieskiego (il. 193) oraz biskupa Adama Komorowskiego (il. 200). Portret Adama 

Komorowskiego przywołał Ignacy Polkowski w 1870 roku, lokalizując go w sali 

 Ten mało znany kolekcjoner, a w okresie dwudziestolecia międzywojennego przewodniczący 

Rady Administracyjnej kościoła i hospicjum polskiego, urodził się w  r. Jego rodzicami 

byli Jan (ur. ), marszałek powiatu krzemienieckiego, i Maria z Jełowieckich, a dziadkiem 

również Jan, herbu Kolumna, pułkownik wojsk koronnych, starosta winnicki i szambelan Sta-

nisława Augusta Poniatowskiego. O samym Izydorze nie wiadomo zbyt wiele. W  r. zawarł 

w Wiedniu związek małżeński z bogatą baronówną Marią de Lenval. Osiadł w Rzymie, gdzie 

był właścicielem kilku kamienic. W Wiecznym Mieście używał nazwiska Colonna-Czosnowski 

i prowadził dostatnie życie. Miał troje dzieci: córki Helenę i Marię oraz syna Leona. Zmarł 

w Rzymie w  r. Krótką informację o Czosnowskim podała Barbara Grątkowska-Ratyńska 

(https://muzeum-zamojskie.pl/wp-content/uploads/2011/03/9.Dwie-barokowe-komody.pdf [stan 

na  listopada ]).

 Na archiwalnych fotografiach wydarzeń w Ambasadzie Polskiej widoczne są niektóre z obrazów 

z kolekcji Czosnowskiego. 

 Zob. niżej Epilog, przyp. .
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niewoli i zesłany do łagru w Związku Radzieckim. Stamtąd, jak wielu Polaków, trafił do armii 

generała Władysława Andersa, gdzie zapewne poznał przyszłych rektorów kościoła polskie-

go – biskupa Józefa Gawlinę i księdza Władysława Rubina. Po wojnie zamieszkał w Londynie. 
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stowarzyszenia. W  r. powrócił do Polski i zamieszkał w Laskach. , , sygn. -, 

Leon Czosnowski. 

 , b. sygn., list Leona Czosnowskiego do biskupa Władysława Rubina,   ; Wykaz 
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reprezentacyjnej hospicjum17. Zacytowany przez niego napis jest identyczny 

z tym na zachowanym obrazie18. Istnieje zatem przypuszczenie, że Czosnowski 

pozyskał dzieło z hospicjum, ale w źródłach nie odnotowano tego faktu. Być może 

analogiczne były losy portretu Marii Ludwiki Gonzagi. Według Polkowskiego 

także jej wizerunek wisiał w hospicjum19. Giuseppe Gerola widział ten obraz 

w kolekcji Czosnowskiego i jego reprodukcję zamieścił w swojej jakże cennej 

publikacji20. W pracy Polkowskiego znalazła się również informacja o portrecie 

Jana Kazimierza w stroju kardynalskim21. Czy był to wizerunek znajdujący się 

w hospicjum obecnie, trudno ostatecznie rozstrzygnąć. Umieszczony na nim 

napis, który oczywiście mógł zostać przemalowany, różni się od cytowanego 

przez Polkowskiego. Ponadto dzieło to, również reprodukowane przez Gerolę, 

w dwudziestoleciu międzywojennym znajdowało się w kościele Il Gesù (il. 192)22. 

Kolejne dwa portrety, Jana iii (il. 195) i Marii Kazimiery (il. 196), nie posiadają 

żadnych znaków identyfikacyjnych i najpewniej należały do pierwotnego wypo-

sażenia hospicjum. Obecność w hospicjum polskim malarskich podobizn tej pary 

królewskiej odnotowali Polkowski i Gerola23. Istnieje duże prawdopodobieństwo, 

że z pierwotnego wyposażenia kompleksu ocalał zachowany wizerunek ostatniego 

króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obraz ten został odnaleziony 

w schowku na terenie hospicjum, gdy Polacy odzyskali kontrolę nad instytucją 

po pierwszej wojnie światowej (il. 197)24.

Losy innych wpisanych do inwentarzy dzieł, między innymi portretu Zygmun-

ta iii Wazy, który został odnotowany w zakrystii w inwentarzach z 1615 i 1620 roku, 

są nieznane25. Około 1758 roku wzmiankowano obecność w kościele portretów 

Augusta ii, Stanisława Leszczyńskiego i Augusta iii26. Tę ostatnią podobiznę na-

byto z okazji Roku Jubileuszowego 1750 za niewielką kwotę 3 skudów – niewy-

kluczone zatem, że była to rycina27. Wiszące w dużej sali hospicjum portrety pol-

skich królów z dynastii saskiej uwzględnili w swoich spisach zarówno Polkowski 

w 1870 roku, jak i Gerola w 1935 roku, jednakże oba dzieła zaginęły, podobnie jak 

 Polkowski , s. .

 Obraz o wymiarach  × , cm ( ×  cm z ramą) został namalowany techniką olejną na 

płótnie, jest osadzony w drewnianej, profilowanej, czarnej ramie ze złoconymi i wytłaczanymi 

narożami, zdobionymi motywami roślinnymi. Pod popiersiem widnieje kartusz z częściowo 

nieczytelnym napisem       -/  

. [anctae]  [osto][i]    -/  

   [eiu]  [princeps]. Na odwrocie umieszczono 

naklejkę z napisem „Własność hr. Leona Czosnowskiego”. 

 Polkowski , s. .

 Gerola , s. , poz. kat. .

 Polkowski , s. . W edycji Polkowskiego treść napisu brzmi nieco inaczej: „Joannes Casi-

mirus Tit. S. Joannis ad portam Latinam S. R. E. Prezb. Card. Defens. Epis. Cesanatensis” (cyt. 

za Polkowski , s. ), być może został on przemalowany. Niewykluczone, że w późniejszym 

czasie, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, domalowano koronę i przemalowano 

inskrypcję, dodając tytuł królewski.

 Gerola , s. , poz. kat. ; Skrodzka , s. .

 Polkowski , s. ; Gerola , s. , poz. kat. , s. , poz. kat. .

 Notowany w: Gerola , s. , poz. kat. .

 , sygn. -, Inventarium , k. r; Inwentarz ok. , k. r. Portret Zygmunta  

znajdował się w kolekcji Czosnowskiego, ale ślad po nim zaginął. Zdjęcie tego obrazu opubli-

kował Giuseppe Gerola (Gerola , s. , , poz. kat. ). 

 , sygn. -, Nota dei mobili ok. , k. r, v.

 , sygn. -, s. .





wspomniany jedynie przez drugiego z przywołanych autorów portret ostatniej 

polskiej królowej Marii Józefy Habsburg28. Wizerunek Augusta ii w 1919 roku 

widział w hospicjum Jerzy Mycielski, ale dzieło było wówczas bardzo zniszczone, 

a w inwentarzu z 1927 roku już go nie odnotowano29. Zachowane do dziś w kościele 

polskim portrety, pomimo zawiłych losów i niepewności co do ich pochodzenia 

i pierwotnej lokalizacji, w dalszej części książki zostaną omówione jako ważne świa-

dectwo wizualne epoki i zjawisk, których sceną bez wątpienia była także świątynia 

polska. W przestrzeni rzymskiego kościoła Polaków te lub podobne obrazy służy-

ły uobecnianiu monarchów i reprezentowały całą wspólnotę, zwłaszcza podczas 

szczególnie dla niej ważnych uroczystości. Omówienie ikonografii tych dzieł jest 

równocześnie próbą nakreślenia tła ideowego dla rozważań nad rolą wizerunku 

w przestrzeni kościoła narodowego. 

Najstarszy z portretów ukazuje królewicza Władysława Wazę (il. 188–189). Jest 

to wizerunek znacznych rozmiarów30. Przedstawia syna Zygmunta iii en face, do 

kolan, ubranego w karmazynowy kontusz przewiązany pasem w tym samym kolo-

rze, a na torsie zapięty na biżuteryjne guzy. Na plecy królewicz ma zarzuconą długą 

delię podszytą ciemnym futrem, spiętą pod szyją prostokątną zaponą z kasztami. 

 Polkowski , s. ; Gerola , s. , poz. kat. , s. , poz. kat. . Ten ostatni wymienił 

jedynie portret Augusta .

 Mycielski , s. .

 Obraz o wymiarach  ×  cm ( ×  cm z ramą), namalowany techniką olejną na 

płótnie, jest osadzony w drewnianej ramie ze złoconymi i wytłaczanymi narożami z mo-

tywem liści akantu. Na odwrocie umieszczono naklejkę z napisem „Własność hr. Izydora 

Czosnowskiego”. 
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188 Portret królewicza Wła-

dysława Wazy z kolekcji Izydora 

Czosnowskiego, ok. 1630–1640 (?), 

hospicjum polskie w Rzymie

189 Portret królewicza Wła-

dysława Wazy z kolekcji Izydora 

Czosnowskiego,  ok. 1630–1640 (?), 

fragment, hospicjum polskie 

w Rzymie





Z jego ramion spływa na pierś złoty łańcuch z Orderem Złotego Runa. W prawej 

dłoni Władysław trzyma regiment, wspierając ją równocześnie na stoliku nakry-

tym czerwonym suknem. Lewą dłoń natomiast zaciska na rękojeści zawieszonej 

na rapciach szabli husarskiej. Jego twarz jest okrągła, czoło wysokie, nos prosty, 

oczy wyraziste, usta szerokie, pod długimi, zakręcanymi ku górze, jasnymi wąsa-

mi. Włosy królewicza są brązowe, krótkie, zaczesane do tyłu. Artysta przedstawił  

sportretowanego na ciemnym tle, jedynie w lewym górnym rogu umieszczając 

kotarę obszytą złotą lamówką z frędzlami.

Obraz jest jedną z replik portretu królewicza znajdującego się w zbiorach Za-

mku w Wilanowie, wizerunku powstałego, jak się przypuszcza, około lat 1624–

–1628 w pracowni Pietera Claesza Soutmana31. Podobizna Władysława znajdująca 

się w Rzymie stanowi jednak dość mocno uproszczony wariant wspomnianej kom-

pozycji wilanowskiej. Na obrazie w hospicjum polskim królewicz zamiast buławy 

trzyma regiment; kolumnę i odległy krajobraz, przedstawione za sportretowanym 

na obrazie wilanowskim, tu zastąpiło ciemne tło z kotarą po lewej stronie. Także 

kolorystyka wydaje się być bardziej stonowana i zgaszona. Rzymski portret mógł 

również powstać pod wpływem drzeworytu opracowanego przez P. Dyamentow-

skiego na podstawie portretu wilanowskiego32. 

Losy tego dzieła nie są znane. Zły stan zachowania i widoczne przemalowania 

praktycznie uniemożliwiają jego analizę formalną bez przeprowadzenia badań 

konserwatorskich. Ponadto, żaden ze znanych inwentarzy kościoła i hospicjum nie 

uwzględnia portretu królewicza, który wprawdzie przebywał w Rzymie na przeło-

mie 1624 i 1625 roku, ale nie odwiedził kościoła nacji polskiej, co – jak wspomnia-

no wcześniej – wywołało wielkie oburzenie wśród Polaków. Omawiany obraz nie 

należał do wyposażenia kościoła w dobie nowożytnej, tym niemniej należy pa-

miętać o ufundowaniu przez prowizorów kościoła polskiego w grudniu 1644 roku 

królewskiego wizerunku Władysława iv Wazy – w koronie, z berłem i jabłkiem, 

dziś zaginionego33.

Portret Ludwiki Marii Gonzagi, żony Władysława iv, jest dziełem o niewiel-

kich rozmiarach (il. 190)34. Królową ukazano w popiersiu, w trzech czwartych 

zwróconą w lewo.  Sportretowana ma na sobie szaroniebieską suknię odsłaniają-

cą dekolt i ramiona, wokół których biegnie jasnobrązowy szal spięty na piersiach 

i na ramieniu kwiatonami ozdobionymi klejnotami. Na szyi królowa nosi sznur 

dużych pereł. Jej twarz jest owalna, z wysokim czołem, długim wąskim nosem, 

małym podbródkiem i wąskimi ustami o uniesionych w subtelnym uśmiechu 

kącikach. Włosy sportretowanej są zaczesane do tyłu – część ciemnych loków 

jest spięta w kok, reszta spływa na plecy, a jeden wijący się kosmyk opada na 

prawe ramię. Tło jest neutralne, ciemne35. Napis na odwrocie i numer mogą 

 O obrazie Soutmana zob. Barrett , s. –; Gutowska-Dudek , s. –. Portret utrzy-

many w podobnej konwencji znajduje się w zbiorach  z; Ostrowski , s. .

 Portrety osobistości , s. –; Fijałkowski, Voisé , s. .

 , sygn. -, k. r. Zapłacono za niego  skudy. 

 Obraz o wymiarach  × , cm ( ×  cm w ramie), namalowany techniką olejną na płótnie, 

osadzony w ramie drewnianej, polichromowanej, złoconej, zdobionej stylizowanymi motywami 

roślinnymi.

 Wzdłuż górnej krawędzi obrazu widnieje napis       -

. Na odwrocie ramy umieszczono naklejkę z odręcznym napisem „Ludowika Maria Królowa” 

oraz drugą, z napisem „Własność hr. Izydora Czosnowskiego”. Na ramie znajduje się z kolei 

uszkodzona naklejka z napisem  /  /  / . .





świadczyć o pochodzeniu obrazu z galerii rodowej Gonzagów w Mantui. Giu-

seppe Gerola, przywołując portret w swoim spisie malarskich podobizn władców 

polskich w kolekcjach we Włoszech, odnotował, że wizerunek jest własnością 

Czosnowskiego. Stwierdził ponadto, że dzieło przypomina portret z kościoła 

Świętego Krzyża w Warszawie i że powstało w oparciu o znaną rycinę Justusa 

van Egmonta z 1649 roku36. Malarz uprościł graficzny pierwowzór, rezygnując 

z przedstawienia miejskiego pejzażu Warszawy, obficie fałdowanej kotary i ge-

stu złożenia ręki na piersi, ale dość wiernie skopiował twarz królowej, pukle 

kręconych włosów i marszczony szal wokół dekoltu, spięty dwiema kokardami 

z romboidalnymi klejnotami. 

Kolejny portret ukazuje Jana Kazimierza (il. 191). Wielkość obrazu jest zbliżona 

do rozmiarów opisanego wyżej wizerunku Marii Gonzagi. Króla ukazano z profilu, 

w ujęciu popiersiowym. Monarcha ma na sobie kirys i przerzucony przez prawe 

ramię płaszcz37. Jego twarz jest pociągła, czoło wysokie, nos prosty, wydatny, oczy 

i usta małe, wąsy krótkie, podniesione ku górze, podbródek z hiszpańską bródką 

wydatny, włosy długie i lekko falowane. Tło jest nieokreślone, ciemne. Jak się wy-

daje, obraz był malowany szybkimi pociągnięciami pędzla, miejscami szkicowo. 

Niemal identyczny wizerunek polskiego króla znajduje się w zbiorach Accademia 

di San Luca w Rzymie i był niedawno prezentowany na wystawie Świat Polskich 

Wazów w Zamku Królewskim w Warszawie38. 

Portrety tej pary królewskiej odnotowano w inwentarzach hospicjum. Wy-

stawiono je po obu stronach podobizny Klemensa xi podczas mszy na cześć 

 Gerola , s. , poz. kat. .

 Obraz o wymiarach  ×  cm ( ×  cm z ramą) został namalowany techniką olejną na 

płótnie. Na odwrocie ramy umieszczono pieczątkę „Hr. Izydor Czosnowski” oraz naklejkę 

z pisaną maszynowo adnotacją „Własność hr. Leona Czosnowskiego”.  

 Skrabski, Żukowski , s. .
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190 Portret królowej Ludwiki 

Marii Gonzagi de Nevers z ko-

lekcji Izydora Czosnowskiego, 

ok. 1649 (?), hospicjum polskie 

w Rzymie

191 Portret króla Jana Kazimierza 

z kolekcji Izydora  Czosnowskiego, 

ok. 1649 (?), hospicjum polskie 

w Rzymie





św. Kazimierza 4 marca 1649 roku39. Mogły to być portrety graficzne, bowiem 

dwa lata później, w 1651 roku prowizorzy kościoła postanowili ufundować dwa 

inne wizerunki króla i królowej. Zadanie zlecono Andrzejowi Radziszowskiemu, 

od 1635 roku poborcy kościoła40. Na pytanie, czy portrety pary królewskiej pocho-

dzące z kolekcji Czosnowskiego należały do hospicjum w okresie nowożytnym, nie 

sposób odpowiedzieć. 

Ciekawszy pod względem ikonograficznym jest drugi wizerunek Jana Ka-

zimierza, przedstawiający monarchę w stroju kardynalskim i z koroną królew-

ską u boku. Obraz ten przed drugą wojną światową znajdował się w kościele 

Il Gesù (il. 192)41. Jan Kazimierz został ukazany w półpostaci, w trzech czwar-

tych zwrócony w lewo, ale z głową ustawioną niemal frontalnie. W prawej ręce 

trzyma czerwony biret. Ubrany jest w jasną albę, pelerynę z gronostajów, a jego 

szyję skrywa sztywny kołnierz. Twarz króla jest pociągła, czoło wysokie, nos 

długi i prosty, usta pełne, wyraźnie zarysowane, na zarost składają się krótkie 

wąsy i hiszpańska bródka. Sięgające ramion, czarne włosy są rozczesane na boki. 

Artysta wybrał tło ciemne, neutralne, utrzymane w tonacji brązów. Za postacią, 

na lewo od niej, widnieje stolik nakryty czerwoną tkaniną, na której spoczywa 

otwarta korona zdobiona klejnotami.

W zasobach kościoła polskiego zachowały się do naszych czasów dwa portrety 

Jana iii Sobieskiego oraz jeden wizerunek jego żony Marii Kazimiery d’Arquien. 

Królewski portret wyjątkowo wysokiej klasy artystycznej, opatrzony pieczęcią 

 , sygn. -, k. r.

 Ibidem, k. r.

 Gerola , s. , poz. kat. . Obraz o wymiarach  ×  cm ( ×  cm z ramą), namalowany 

techniką olejną na płótnie, jest osadzony w drewnianej, profilowanej, złoconej ramie, zdobionej 

liśćmi akantu. W dole płótna widoczny jest szeroki pas z napisem  [ietatis] 

 [anctae] [omanae] [cclesiae]    . 
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192 Portret Jana Kazimierza 

jako króla i kardynała, druga po-

łowa xvii w., hospicjum polskie 

w Rzymie 





Czosnowskiego był przed wojną jego własnością (il. 193–194)42. Przedstawia władcę 

ujętego w półpostaci, frontalnie, ubranego w srebrzystą karacenę i naramiennik 

w formie lwiej maski ze skórzanymi pasami zwanymi ptetyges oraz przerzuconą 

przez prawe ramię czerwoną delią podbitą ciemnym futrem i spiętą pod szyją zapo-

ną ozdobioną kamieniami szlachetnymi. Twarz króla jest owalna, pełna, z mocno 

 Ibidem, s. , poz. kat. . Obraz o wymiarach  ×  cm ( ×  cm z ramą) jest osadzony 

w drewnianej, profilowanej, srebrzonej ramie. Na odwrocie umieszczono znaki własnościowe: 

pieczęć z herbem Kolumna i naklejkę z pisaną maszynowo adnotacją „Własność hr. Leona 

Czosnowskiego”. Pozostałe pieczęcie na ramie i na płótnie są wykruszone i nieczytelne.
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193 Portret króla Jana iii 

 Sobieskiego z kolekcji Izydora 

Czosnowskiego, lata osiemdziesiąte 

lub dziewięćdziesiąte xvii w., 

hospicjum polskie w Rzymie
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zarysowanym podbródkiem. Monarcha ma wysokie czoło, wyraziste oczy, prosty, 

długi, nos, sumiaste wąsy i krótkie włosy. Tło jest nieokreślone, ciemne. Postać 

natomiast namalowano miękko, delikatnie, walorowo. 

Dzieło należy do grupy portretów ukazujących króla jako hetmana, w których po-

wtarzają się zarówno ujęcie i cechy fizjonomiczne modela, jak i szczegóły jego stroju. 

Typ ten reprezentują obrazy w Zamku Królewskim na Wawelu, Muzeum Historycz-

nym Miasta Lwowa i Muzeach Narodowych w Warszawie i Krakowie, a także dwa 

wizerunki w ratuszu gdańskim i Muzeum Historycznym Miasta Gdańska oraz obrazy 

w klasztorach Kapucynów i Cystersów w Krakowie, przy czym na czterech ostatnich 

dziełach lwie maski zostały umieszczone po lewej stronie, analogicznie jak na obrazie 

rzymskim43. Mimo podobieństw formalnych zachodzących między portretem prze-

chowywanym w hospicjum a dziełem w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu 

(nr inw. 4664)44, stylistycznie rzymski obraz wydaje się być bliższy wizerunkowi 

namalowanemu przez nieustalonego dotychczas malarza, znajdującemu się w zbio-

rach Pałacu w Wilanowie i datowanemu na trzecią ćwierć xvii wieku45; oba obrazy 

prezentują również podobną jakość wykonania. Według Geroli w 1883 roku obraz 

z hospicjum był prezentowany na wystawie w Krakowie, choć w katalogu z wystawy 

nie ma żadnej o nim wzmianki. Autor przypisał dzieło niderlandzkiemu malarzowi 

Romeynowi de Hooghe46. 

 Portret Polski , s. , poz. kat. ; Winiewicz-Wolska , s. .

 Odsiecz Wiedeńska , s. –, poz. kat. .

 Pyzel , s. , il. . 

 Gerola , s. , poz. kat. .

194 Portret króla Jana III 

Sobieskiego z kolekcji Izydora 

Czosnowskiego, lata osiemdziesiąte 

lub dziewięćdziesiąte xvii w., 

fragment, hospicjum polskim 

w Rzymie





Drugi portret króla, a także wizerunek jego małżonki nie posiadają żadnych 

znaków proweniencyjnych i być może, jak wspomniano wyżej, pochodzą ze zbiorów 

hospicjum. Ze źródeł wiadomo o portretach pary królewskiej, które w 1687 roku 

ufundował do kościoła biskup przemyski Jan Stanisław Zbąski, ale czy są one tożsa-

me z tymi zachowanymi do dzisiaj, trudno powiedzieć47. W źródłach archiwalnych 

wyraźnie zaznaczono, że miały być eksponowane podczas mszy ku czci patronów 

Królestwa Polskiego – świętych Stanisława i Kazimierza, co dodawało splendoru 

tym uroczystościom48. Obrazy wisiały w zakrystii, gdzie odnotowano je w 1693 

i około 1758 roku49. Portrety te widział w hospicjum Polkowski w 1870 roku50. 

Wzmiankował je również Gerola w 1935 roku, choć ich reprodukcji w swojej pracy 

nie zamieścił51.

Pierwszy z obrazów ukazuje króla frontalnie, w półpostaci, ubranego w kolczą 

zbroję, ozdobioną broszami w formie lwich głów, z pasami ptetyges na ramionach, 

na którą narzucona jest podbita futrem karminowa delia, spięta pod szyją fibu-

lą (il. 195)52. Prawą dłoń król opiera na koronie zamkniętej kabłąkami, podszytej 

purpurową materią, a w lewej trzyma rękojeść karabeli. Tło jest ciemne, ze słabo 

 , sygn. -, k. r.

 Ibidem.

 , sygn. -, Inventarium , k. r; Nota dei mobili ok. , k. r.

 Polkowski , s. .

 Gerola , s. , poz. kat. , s. , poz. kat. .

 Obraz o wymiarach  ×  cm ( ×  cm z ramą), namalowany techniką olejną na płótnie, 

osadzony w drewnianej, profilowanej, złoconej ramie.
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195 Portret króla Jana iii 

 Sobieskiego, ok. 1687 (?), 

 hospicjum polskie w Rzymie





widoczną kotarą. Twarz Jana iii, silnie oświetlona z prawej strony, jawi się jako 

wyrazista, okrągła. Oczy króla są duże, nos niewielki, podobnie jak usta, wąsy 

sumiaste, a podbródek mały. 

Portret królowej jest niemal tych samych rozmiarów (il. 196)53. W owalne pole 

wkomponowano sylwetkę sportretowanej, ujmując ją frontalnie, w pół postaci, 

na ciemnym nieokreślonym tle. Maria Kazimiera ubrana jest w błękitną suknię 

z głębokim dekoltem, ozdobioną kwiatowym wzorem oraz narzucony na ramiona 

czerwony płaszcz podbity futrem z gronostajów i spięty sznurem pereł z broszami 

z pereł i klejnotów. Twarz Marysieńki jest pociągła, oczy wyraziste, nos prosty, 

usta wąskie, wargi pełne. Szyję królowej otacza sznur pereł. Spinki z pereł widnieją 

również w czarnych, niemal stapiających się z tłem włosach. 

Królewski portret wpisuje się wprawdzie w typ ikonograficzny ukazujący 

monarchę jako hetmana w zbroi, spopularyzowany przez ryciny Isaaka Saala 

i Petera Schenka54, jednakże wyróżnia się na tle przedstawień z tej grupy rzadko 

spotykanym wyobrażeniem Jana iii w zbroi kolczej. Sposób modelowana twarzy 

króla za pomocą intensywnego światłocienia i charakterystycznych rumieńców 

układających się w literę „v” oraz mięsiste usta z delikatnym rozbieleniem na 

skraju dolnej wargi to cechy wskazujące na autorstwo tego samego artysty, który 

namalował wawelski wizerunek władcy55. Z kolei portret królowej, na którym 

 Obraz o wymiarach , × cm ( ×  cm z ramą), namalowany techniką olejną na 

płótnie.

 Widacka , s. –, .

 Winiewicz-Wolska , s. ; Kuczman , s. –.
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przedstawiono ją jako kobietę o filigranowej sylwetce, drobnej twarzy i małych 

ustach, ubraną we wzorzystą suknię ozdobioną perłami, nie ma wielu analogii 

w dopiero wstępnie rozpoznanej ikonografii Marii Kazimiery. Za najbliższe 

mu należy uznać wizerunki w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz Muze-

um Narodowym w Mińsku56. W zbliżonej konwencji, z wieńcem pereł upię-

tych na sukni, zaprezentowano królową na dwóch portretach znajdujących 

się w zbiorach wawelskich (nr inw. 1697 i 5472) oraz jednym w Pałacu w Wila-

nowie. Obrazy te łączy przedstawienie portretowanej w ujęciu popiersiowym, 

w złocistej sukni z dużym dekoltem zdobionym koronką, drogimi kamieniami 

i perłami. Rzymski obraz przedstawia królową o delikatniejszej, młodzieńczej 

urodzie, noszącą na sukni czerwony płaszcz podbity gronostajowym futrem. 

Wawelskie i wilanowskie portrety oddają urodę kobiety nieco starszej, a od 

rzymskiego odróżnia je wyobrażenie Marii Kazimiery w wierzchniej, niebie-

skiej szacie ze złotymi orłami. Do dzisiaj nie zachował się trzeci wizerunek 

zwycięzcy spod Wiednia – rycina, która wisiała w pokoju wikarego w zespole 

budynków hospicjum57.

Przetrwał natomiast portret ostatniego polskiego króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego (il. 197)58. Obraz ma kształt stojącego prostokąta, co jest efektem 

przekształcenia pierwotnej, owalnej formy płótna. Wizerunek ujęty jest w drew-

nianą, profilowaną, złoconą ramę, którą wieńczą skrzyżowane berło i batut, prze-

wiązane wstęgą oraz umieszczona nad nimi korona zamknięta ze sferą i krzyżem 

na przecięciu kabłąków.  Króla ujęto do pasa, w trzech czwartych zwróconego 

w lewo. Monarcha jest ubrany w białą, atłasową, wzorzystą kamizelkę z długimi, 

wąskimi rękawami, aplikowaną złotymi taśmami. Na nią narzucony jest płaszcz 

podbity futrem gronostajowym. Przez prawe ramię króla biegną czerwona szarfa 

i łańcuch spoczywającego na piersi Orderu Orła Białego59; na płaszczu widoczny 

jest krzyż tegoż Orderu. Szyję Stanisława Augusta ujmuje wysoka kryza. Twarz 

króla jest pociągła, czoło wysokie, nos wąski z garbkiem, oczy wyraziste, usta 

małe. Na głowie spoczywa peruka en catogan, zawiązana z tyłu wstążeczką. Po 

lewej stronie postaci została wyobrażona korona zamknięta z kabłąkami, zwień-

czona krzyżem na kuli. Tło jest nieokreślone, ciemne, ale z widocznymi śladami 

pierwotnego dublażu. 

Portret króla w stroju koronacyjnym jest dziełem wręcz unikatowym w ikono-

grafii monarchy60. Stanowi replikę słynnego portretu autorstwa Marcella Baccia-

rellego w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Na obu obrazach król został ukazany 

w efektownym stroju koronacyjnym, ale w nietypowej kryzie wokół szyi. Korona za-

mknięta, z kabłąkami ozdobionymi guzami, przedstawiona na wizerunku rzymskim 

jest niemal identyczna z koroną na portrecie Bacciarellego. Zapewne według obrazu 

Bacciarellego powstał graficzny, uproszczony portret nieustalonego autorstwa, wy-

konany w rzymskiej oficynie wydawniczej Domenicusa de Rubeisa (Domenica de 

 Kuczman , s. ; Mrozowski , s. –.

 , sygn. -, k. r–v.

 Obraz o wymiarach , ×  cm ( ×  cm w ramie) został namalowany techniką olejną 

na płótnie. Portret odnaleziono  maja  r. Był wówczas podarty i zniszczony, a wydobyto 

go „ze składu w . podwórzu”. , sygn. -, s. .

 Ten wyjątkowy w swojej wymowie portret ukazuje króla odznaczonego Orderem Orła Białe-

go, ustanowionym przez Augusta  w  r. Za panowania Stanisława Augusta wybór osób 

honorowanych orderem leżał faktycznie w gestii carycy Katarzyny . 

 O ikonografii króla zob. Juszczak , s. –.





Rossiego). Identyczny jest sposób modelowania twarzy, z podniesionymi brwiami, 

wydatnym, długim nosem oraz wyraźnie uniesionymi w uśmiechu kącikami ust61. 

Ujęcie twarzy, ale i sposób jej modelowania oraz charakterystyczna, a rzadko spo-

tykana w ikonografii ostatniego króla Polski kryza, wydają się być również bliskie 

portretowi koronacyjnemu autorstwa Christopha Josepha Wernera ii. Wizerunek 

ten, namalowany w 1764 roku, niedługo po koronacji królewskiej, przez mniej zna-

nego malarza związanego z malarnią Bacciarellego, znajduje się obecnie w zbiorach 

Muzeum Narodowego w Warszawie62.

Rzymski portret mógł powstać w okresie gruntownej restauracji świątyni w la-

tach siedemdziesiątych xviii wieku. Nie wydaje się, aby dzieło to można było 

identyfikować z portretem Poniatowskiego, który w Rzymie prezentował papie-

żowi Marcello Bacciarelli w czasie swojej wizyty w Wiecznym Mieście w kwietniu 

1787 roku63. Jedynie badania konserwatorskie i odczyszczenie płótna z późniejszych 

nawarstwień mogą przynieść nowe spostrzeżenia pomocne w rozstrzygnięciu kwestii 

autorstwa dzieła.

 Widacka , s. –.

 Juszczak , s. –.

 Manikowska , s. –; Manikowska , s. .
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6.2. Herby króla i Rzeczypospolitej oraz ich reprezentacja 

Jednym z najważniejszych elementów manifestacji tożsamości każdej nacji w Rzy-

mie były państwowe herby eksponowane w przestrzeniach należących do danej 

wspólnoty budynków, zwłaszcza w świątyni narodowej. Herby Rzeczypospolitej, 

malowane na płótnie i oprawione w ramy lub rzeźbione w drewnie, zawieszano 

na fasadzie kościoła polskiego podczas uroczystych mszy, jak choćby tej z okazji 

zwycięstwa wojsk polskich nad Turkami i Tarami w 1621 roku. Herby papieża Grze-

gorza xv i króla polskiego Zygmunta iii Wazy umieszczono na fasadzie pałacu 

Ludovica Torresa, w którym mieszkał Achacy Grochowski, poseł króla polskiego 

do Stolicy Apostolskiej podczas wojny turecko-polskiej. W chwili swego wyjazdu 

Grochowski przekazał wspomniane herby do kościoła polskiego64. Podczas uro-

czystości z okazji wyboru Władysława iv Wazy na króla Polski przed świątynią 

ustawiono dwa świeczniki z herbami Polski i Szwecji65. Kilka miesięcy po elekcji 

Jana Kazimierza na króla polskiego, w kwietniu 1649 roku prowizorzy podarowali 

kościołowi polskiemu z okazji zbliżającego się święta św. Stanisława herb Polski, 

nie wiadomo jednak, czy był on malowany, czy rzeźbiony. Jego kopię wydrukowano 

wraz z wizerunkiem świętego patrona w kilkudziesięciu egzemplarzach i rozdawa-

no wiernym nawiedzającym świątynię podczas uroczystości. Herb ten powielono 

również w księdze protokołów rady prowizorów (il. 198)66. Herb Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów – polski Orzeł i litewska Pogoń – w 1668 roku znalazł się w wi-

trażu w oknie prezbiterium67. 

W budowaniu wizerunku Rzeczypospolitej ważką rolę odgrywały herby pań-

stwowe eksponowane na fasadach rzymskich pałaców należących do kardynałów 

protektorów. O tym, jak istotny element wizualnej identyfikacji stanowiły, niech 

świadczy spór między Virginiem Orsinim – pełniącym równocześnie funkcję pro-

tektora Francji, Portugalii i Polski – a polskim królem i dostojnikami, toczący się 

wokół porządku prezentowania herbów. W 1669 roku kardynał z okazji przyjazdu 

posła obediencyjnego z Portugalii polecił wywiesić herb tego kraju nad herbem 

Rzeczypospolitej, co wywołało gwałtowną reakcję strony polskiej. Mimo zapew-

nień hierarchy, że taka praktyka jest zgodna z zasadami precedencji ustalonymi 

w czasach papieża Leona x i nie obniża w żaden sposób prestiżu Polski, oburzenie 

Polaków uśmierzyło dopiero zawieszenie herbu Rzeczypospolitej na równorzędnym 

miejscu, obok herbów Francji i Portugali.

Podwójne elekcje, do których doszło w Polsce w 1704 i 1733 roku, stały się z ko-

lei zarzewiem ostrego konfliktu o herb na fasadzie kościoła polskiego w Rzymie. 

Ten spór rozgrywał się z jednej strony wewnątrz społeczności polskiej w Wiecz-

nym Mieście, z drugiej zaś toczył się między Polakami a Stolicą Apostolską. 

Świątynia polska stała się  miejscem manifestacji politycznej zwolenników i prze-

ciwników Stanisława Leszczyńskiego oraz Augusta ii i Augusta iii. Uroczystości 

z okazji uwolnienia królewiczów Jakuba i Konstantego Sobieskich więzionych 

przez Augusta iii, zorganizowane 9 stycznia 1707 roku, roku dały Marii Kazi-

mierze d’Arquien okazję do wyrażenia jej niechęci wobec Sasa. Wdowa po królu 

Janie iii poleciła prowizorom usunąć herb tego władcy i zastąpić go herbem 

 , sygn. -, k. v.

 Ibidem, k. v–r.

 , sygn. -, k. v.

 Ibidem, k. r.





Leszczyńskiego. Fakt ten wywołał skandal polityczny, a wikariat Rzymu został 

zmuszony do interwencji u administratorów kościoła68. Po drugiej podwójnej 

elekcji, w 1734 roku prowizorzy na czele z księdzem Józefem Załuskim, pełnią-

cym wówczas funkcję rektora i jednocześnie posła Leszczyńskiego u papieża 

Klemensa xii, ponownie zawiesili na fasadzie herb polskiego, nie saskiego elekta. 

Ksiądz Załuski wiele miesięcy bezskutecznie zabiegał u papieża o uznanie przez 

Stolicę Apostolską wyboru Leszczyńskiego na króla polskiego, jednak swojego 

celu nie osiągnął i wyjechał do Lotaryngii. W 1736 roku, gdy pozycja polityczna 

Augusta iii była już ugruntowana, papież nakazał administratorom kościoła na-

rodowego zawieszenie herbu Sasa69. Prowizorzy podporządkowali się tej decyzji. 

Nowy herb wykonał stolarz Filippo Gigli, za co 20 kwietnia 1737 roku otrzymał 

honorarium70. Eksponowanie herbów bywało również wyznacznikiem sympatii 

politycznych prywatnych osób zamieszkujących w budynkach należących do 

hospicjum polskiego. Jednym z takich lokatorów był bliżej nieznany Adrian Retz, 

który nad drzwiami najmowanego lokalu umieścił herb Augusta iii, wykonany 

w 1746 roku przez Antonia Alippiego71.

O ile królewskie herby eksponowane w xvii i pierwszej połowie xviii wieku 

stanowiły swoistą informację o panującym w Polsce władcy, o tyle herb Rzeczypo-

spolitej Obojga Narodów z okresu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, 

zawieszony w czasie ostatniej w xviii stuleciu modernizacji wnętrza kościoła, 

niósł ze sobą dodatkowe treści – jego umieszczenie w świątyni było wyrazem 

 Kopiec , s. .

 Loret a, s. .

 , sygn. -, k. r.

 Ibidem, k. r, r: rachunek Antonia Alippiego,   . 
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nowej sytuacji, w której znalazł się kościół polski. Protektorat nad nim stał się 

wówczas domeną króla i Rzeczypospolitej. O królewskiej opiece dobitnie przy-

pominały herby na fasadzie oraz na łuku tęczowym. Ten drugi został wykonany 

w stiuku, nie miał zatem efemerycznego charakteru – wybrany materiał czynił go 

trwałym znakiem królewskiej i państwowej protekcji. Tarcza jest pięciopolowa, 

z godłem herbu Ciołek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w tarczy serco-

wej – zwieńczonej ukoronowanym hełmem z labrami – oraz z Orłem i Pogonią 

skwadrowanymi w pozostałych polach. Cały herb został ujęty wolutami z liśćmi 

lauru i umieszczony na tle paludamentu zwieńczonego koroną. Pod nią widnieją 

karbowana wstęga i kartusz z przedstawieniem Orderu Orła Białego, ustanowio-

nego przez króla w 1765 roku.

Nośnikiem czytelnych treści politycznych w przestrzeni świątyni polskiej 

w Rzymie był niewątpliwie orzeł. Jako znak państwowy ukształtował się w okre-

sie zjednoczenia Polski po rozbiciu dzielnicowym, stając się od 1295 roku symbo-

lem Regni Poloniae. Wcześniej występował w heraldyce przedstawicieli niemal 

wszystkich książęcych linii dynastii Piastów: śląskiej, małopolskiej, wielko-

polskiej i kujawskiej, ale był używany głównie w charakterze godła osobistego, 

niosąc za sobą wywodzące się z antyku treści ideowe – postrzegano go jako 

symbol majestatu, odwagi, wysokiego urodzenia, władzy i potęgi72. W prze-

strzeni kościoła polskiego w Rzymie orzeł pełnił niejako podwójną funkcję – 

występował jako znak państwowy, ale i znak heraldyczny protektorów świątyni: 

króla i Rzeczypospolitej. 

Wyjątkową rolę w popularyzacji orła jako symbolu narodowego Rzeczypospoli-

tej odegrał tzw. Orzeł Tretera – wizerunek orła z rozpostartymi skrzydłami i wkom-

ponowanymi w jego sylwetkę okrągłymi portretami wszystkich władców Polski od 

czasów Lecha. Przedstawienie to nadawało się doskonale na narzędzie propagandy, 

budowania wizerunku Rzeczypospolitej, a od czasów panowania Zygmunta iii 

Wazy także ugruntowywania panowania dynastii Wazów w Polsce73. Wiadomo, 

że Stanisław Reszka, pierwszy rektor kościoła św. Stanisława, podarował księciu 

Toskanii, zapewne Ferdynandowi i Mediciemu, drukowane na atłasie przedstawie-

nie regum Polonorum, na którym została „wyrażona twarz Króla Jmci, acz też ma 

ritrat i króla Jmci szwedzkiego, a także i Pana naszego”74. Orzeł zdobi także kartę 

tytułową Liber actorum ecclesiae hospitalis sancti Stanislai nationis Polonorum de 

Urbe, księgi zawierającej protokoły posiedzeń, uchwały i opisy najważniejszych 

wydarzeń w kościele polskim, a więc swoistej kroniki dokumentującej codzienne 

życie Polaków w Rzymie75. 

Ostatecznie ukoronowane orły wkomponowano w dekorację gzymsów nad-

okiennych w fasadzie nowego hospicjum, czyniąc ten motyw widocznym znakiem 

pieczy narodu polskiego nad budynkiem i funkcjonującą w jego murach insty-

tucją76. Płaskorzeźbione wyobrażenia orłów musiały powstać w pierwszej fazie 

 Najstarsze tego rodzaju przedstawienie występuje na pochodzącej z  r. pieczęci księcia 

bytomskiego Kazimierza . Kolejne wizerunki orła w koronie umieścili na swoich pieczęciach 

Przemysł  po objęciu władzy w Krakowie oraz Władysław Łokietek. Andrulewicz , s. –; 

Piech , s. ; Knapiński , s. ; Jaworska , s. –.

 Chrzanowski , s. –; Mroziewicz , s. –.

 Cyt. za Sajkowski , s. . 

 , sygn. -, passim.

 O roli orła jako herbu państwa polskiego zob. Jaworska , passim. 





budowy obiektu, w latach 1712–1717. Umieszczono je nad oknami pierwszego piętra, 

pod kotarowymi gzymsami na fasadzie obu budynków sąsiadujących bezpośred-

nio z kościołem od strony via delle Botteghe Oscure oraz via dei Polacchi. Uwagę 

zwraca zróżnicowanie póz orłów oraz sposób modelowania ich skrzydeł, nóg 

i ogonów, odmienny w przypadku każdego kolejnego przedstawienia (il. 199). 

Figurę orła niejednokrotnie wykorzystywano w dekoracjach okolicznościo-

wych na uroczystości związane z ważnymi wydarzeniami życia narodowego. Wy-

obrażenie orła było częścią machiny pirotechnicznej ustawionej przed kościołem 

7 sierpnia 1611 roku w dniu nabożeństwa z okazji zdobycia twierdzy w Smoleńsku. 

Symbolizujący Rzeczpospolitą biały orzeł rozbłysnął i zapalił czarnego, reprezen-

tującego Moskwę. Symboliczny ekwiwalent wroga zniknął, rozpadając się po se-

rii eksplozji77. Biały orzeł wieńczył również gigantyczną maszynę pirotechniczną 

wzniesioną z inicjatywy Virginia Orsiniego przed jego pałacem na piazza Navona 

podczas świętowania narodzin Jana Zygmunta Wazy w 1652 roku78. Natomiast 

wielkich rozmiarów figura białego, posrebrzanego orła w koronie i z zawieszo-

nym na szyi królewskim manipularzem, pełniła funkcję monstrancji w czasie 

nabożeństwa czterdziestogodzinnego po uroczystościach ku czci św. Stanisława 

w 1648 roku. Obok niej ustawiono wizerunki „strażników Królestwa Polskiego” 

(być może świętych Stanisława i Kazimierza), zanoszących modlitwy do Boskiego 

Majestatu79. Szczególnego blasku nadała eksponowanej figurze orła intensywna 

iluminacja za pomocą świec. Podobnie musiały się prezentować pozłacany orzeł 

i wizerunki patronów Królestwa Polskiego – oprawa Najświętszego Sakramentu 

wystawionego podczas nabożeństwa czterdziestogodzinnego, które zorganizowano 

15 maja 1657 roku na polecenie samego papieża80.  

199 Orzeł na fasadzie hospicjum 
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6.3. Upamiętnienie

O ile uroczystości organizowane w świątyni nacji polskiej służyły manifesta-

cji i reprezentacji tożsamości narodowej, a portrety papieskie i królewskie wi-

zualizacji doczesnej władzy duchowej i świeckiej, o tyle wizerunki dygnitarzy 

kościelnych i świeckich oraz ich epitafia i nagrobki miały przede wszystkim 

upamiętniać konkretne osoby zasłużone dla świątyni i społeczności polskiej 

w Rzymie. W kościele polskim takich portretów nie było wiele. Nie zachowały 

się podobizny kardynałów Jerzego Radziwiłła, Kazimierza Denhoffa i Michała 

Radziejowskiego81. W inwentarzu z 1693 roku odnotowano jedynie wizerunki 

 Wizerunki Denhoffa i Radziejowskiego przywołane zostały w inwentarzu z  r. jako wiszące 

z portretem Hozjusza nad drzwiami w zakrystii; , sygn. -, Inventarium , k. r. W tym 

samym miejscu odnotowano je także ok.  r.; , sygn. -, Nota dei mobili ok. , k. r. 

Według Jerzego Żmudzińskiego (Żmudziński , s. –) z kościoła polskiego pochodzić 

może portret Radziejowskiego w zbiorach  z (nr inw. .). Badacz ten powołał się 

na informację opublikowaną przez Mycielskiego, który pisał, że w inwentarzu kościoła polskiego 

w Rzymie z  r. znajduje się wzmianka o portrecie Radziejowskiego autorstwa Baciccii (Gio-

vanniego Battisty Gaullego, zw. il Baciccia). Zarówno we wspomnianym przez Mycielskiego, jak 

i w kolejnym inwentarzu ów portret jest rzeczywiście uwzględniony, ale brakuje w tych wykazach 

wiadomości o jego autorze. Informacja o twórcy obrazu widnieje w innym źródle, powstałym 

ponad pół wieku później niż inwentarz, na który powołał się Mycielski, ale być może znanym 

temu badaczowi – w spisie mebli z  roku (, sygn. -, k.  r: Nota dei mobili, ). 

Mycielski podał zatem błędną informację o pochodzeniu wzmianki mówiącej o namalowaniu 

wizerunku przez Baciccię. Trzeba również zwrócić uwagę na inny fakt – Polkowski w  r. nie 

widział w kościele ani portretu Radziejowskiego, ani podobizny Denhoffa, które odnotowano 

we wcześniejszych inwentarzach. Także okoliczności nabycia portretu Radziejowskiego przez 

Czartoryskich przed  r. są wciąż nieznane. Zagadnienie to wymaga dalszych badań.
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Hozjusza, Radziejowskiego i Denhoffa, a herby dwóch ostatnich purpuratów 

wisiały na dziedzińcu82. Zaginęło lub zostało sprzedanych pięć portretów rekto-

rów, które zdobiły niegdyś ściany zakrystii83. Być może był wśród nich wizerunek 

Stanisława Reszki, wpisany do inwentarza w 1615 roku84. Jeszcze w 1870 roku 

odnotowano podobiznę Antoniego Sierakowskiego, która później w niewyjaś-

nionych okolicznościach zaginęła85. Zachowały się natomiast portrety Stanisława 

Kostki Załuskiego (dzieło to zostało omówione w poprzednim rozdziale), pry-

masa Adama Komorowskiego oraz biskupa Ignacego Massalskiego. 

Komorowski został ukazany w popiersiu, zwrócony w trzech czwartych w lewo, 

w mucecie na ramionach (il. 200). Wokół szyi sportretowanego hierarchy biegnie 

szeroka wstęga z orderem Orła Białego. Twarz prymasa jest pociągła, owalna, 

pełna, czoło wysokie, wypukłe, nos wydatny, lekko garbaty, usta małe, podobnie 

jak mocno zarysowany podbródek. Na głowie spoczywa peruka z długimi ufry-

zowanymi lokami oraz piuska. Tło wizerunku jest ciemne, nieokreślone. 

Portret biskupa Ignacego Massalskiego (1726–1794), powieszonego w Wilnie 

podczas insurekcji Kościuszkowskiej, jest dziełem o większych walorach artystycz-

nych (il. 201)86. Jerzy Mycielski, a za nim Witold Zahorski, przypisali autorstwo tej 

malarskiej podobizny samemu Bacciarellemu, który miałby osobiście przywieźć 

 , sygn. -, Inventarium , k. , ; , sygn. -, Nota dei mobili ok. , 

k. r.

 , sygn. -, Nota dei mobili ok. , k. r.

 , sygn. -, Inventarium , k. r.

 Polkowski , s. .

 Obraz o wymiarach  ×  cm ( ×  cm z ramą) został namalowany techniką olejną na 

płótnie. Jako jeden z nielicznych w latach – był poddany konserwacji w Instytucie 

Scuola di restauro w Rzymie, przeprowadzonej przez Teresę Marię Ostasz. 
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obraz do Rzymu w 1788 roku87. Teza ta wydaje się jednak mało prawdopodobna, 

gdyż dzieło to odbiega pod względem artystycznym od znanych prac włoskiego 

malarza. Biskup został ukazany do pasa, w trzech czwartych zwrócony w prawo, 

z głową ustawioną niemal frontalnie. Hierarcha ubrany jest w rokietę, mucet z mory, 

a wokół jego szyi biegnie aksamitny kołnierz, na którym widoczny jest pektorał.  

Duchowny dumnie prezentuje spoczywające na jego piersi Order i Gwiazdę Orde-

rową Orła Białego. Twarz Massalskiego jest oddana realistycznie, malowana miękko, 

delikatnie, głowę okalają siwe, ufryzowane włosy. W lewej dłoni biskup trzyma 

kartę papieru. Postać dostojnika została przedstawiona na neutralnym, ciemnym 

tle. W prawym dolnym rogu częściowo widoczny jest kałamarz z piórem (w tym 

miejscu część płótna została wtórnie ucięta). Portret mógł trafić do Rzymu wraz 

z niezachowanym do dzisiaj popiersiem Massalskiego, opatrzonym rytą inskrypcją: 

ignatius princeps massalski, episcopus vilnensis88. 

Pamięć o Polakach, których pobyt we Włoszech przerwała śmierć, przywołuje 

kilka zachowanych nagrobków i epitafiów, omówionych wyczerpująco przez Tade-

usza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego. Opracowanie autorstwa tych bada-

czy należałoby uzupełnić jedynie o kilka uwag natury ogólnej. Najstarsze polskie 

epitafium upamiętnia biskupa włocławskiego Hieronima Rozdrażewskiego, który 

zmarł w Rzymie podczas zarazy i został pochowany w kościele Jezuitów. Upamięt-

niające go płyty w kościele polskim oraz w kościele Il Gesù ufundował kardynał 

Federico Borromeo w 1600 roku89. Kwotę tysiąca skudów na ten cel odebrał od 

mediolańskiego biskupa autor obu tablic – Petrus Antonius Busti90. Treść inskrypcji 

umieszczonej na epitafium odpisał Szymon Starowolski, którego obecność w koś-

ciele polskim odnotowano 13 października 1633 roku91; za słynnym barokowym 

pisarzem i historiografem powtórzył ją Polkowski92. Tekst wpisano również do 

wspomnianej kroniki93. W 1660 roku nową tablicę upamiętniającą Rozdrażewskie-

go sprawili prowizorzy kościoła Stanisław Lipski i Stefan Wierzbowski94, także i jej 

treść została odnotowana w tej samej księdze95. 

Przez dwa stulecia o zasługach pierwszego rektora świątyni polskiej Stani-

sława Reszki przypominała płyta epitafijna umieszczona w kościele w 1601 roku, 

z inicjatywy Mikołaja Mieleckiego i Fabiana Konopackiego96. Inskrypcję wpisano 

do księgi z odpisami najważniejszych dokumentów kościelnych. Płytę tę wymie-

niono na nową w 1931 roku97. Również w 1601 roku prowizorzy Fabian Konopa-

cki i Stanisław Krzycki sprawili do świątyni tablicę upamiętniającą pierwszych 

prowizorów kościoła, zasłużonych w kwestii jego wyposażenia i zabezpieczenia 

finansowego98.

 Mycielski , s. ; Zahorski , s. –.

 Cyt. za Polkowski , s. . 

 , sygn. -, k. v. 

 Cendrowski , s. .

 , sygn. -, k. v.

 Chrzanowski, Kornecki , s. –.

 , sygn. -, k. v; sygn. -, k. r.

 Treść inskrypcji umieszczonych na obu tablicach opublikowali Tadeusz Chrzanowski i Marian 

Kornecki (Chrzanowski, Kornecki , s. –).

 , sygn. -, k. v; sygn. -, k. r.

 , sygn. -, k. r; Chrzanowski, Kornecki , s. –.

 , sygn. -, k. r.

 Ibidem; Iscrizioni , s. ; Galletti , k. , nr . 





Tablicę poświęcono także Ludwice z Kęt, określanej przydomkiem „de Mat-

thia”, która przybyła do Rzymu jako pątniczka i osiadła nad Tybrem, przyj-

mując regułę Trzeciego Zakonu św. Franciszka99. Zmarła w opinii świętości 

w 1623 roku i została pochowana pod ołtarzem głównym kościoła polskiego. 

Epitafium Ludwiki powstało dopiero w 1639 roku100.  W świątyni narodowej 

pochowano kilku zmarłych w Wiecznym Mieście młodych szlachciców: Piotra 

Narbuta, Eustachego Słuszkę, Tomasza Wojakowskiego, Jakuba Maksymiliana 

Kłosowskiego, Franciszka Zakrzewskiego, Karola Radoszkowskiego i Jakuba 

Pugeta oraz duchownych: Marcina Katlewskiego, Marcina Dalewskiego i Sa-

muela Hładowickiego. 

Do pochówku na terenie świątyni polskiej upoważniały szczególne zasługi na 

jej rzecz, w tym darowizna lub zapis testamentowy, na mocy którego zmarły po-

zostawił na potrzeby kościoła narodowego swój majątek lub jego część; kwestia ta 

wyglądała analogicznie w przypadku świątyń innych nacji. Na tablicę pamiątkową 

w swoim rzymskim kościele mogli zatem liczyć i Polacy wybitnie zasłużeni, i ci 

najhojniejsi. Większość płyt nagrobnych nie wyróżnia się walorami artystyczny-

mi – opatrzono je inskrypcjami, dziś częściowo zatartymi – oraz rytymi herbami. 

Na uwagę zasługują jednak dwa zbliżone formalnie epitafia – Eustachego Adama 

Słuszki (il. 202–203) i Marcina Katlewskiego (il. 204–205). 

 Chrzanowski, Kornecki , s. . 

 Potwierdza to zapis w rachunkach kościoła, pochodzący ze stycznia  r.: „pro lapide mar-

moreo posita supra sepulchrum” (, sygn. -, k. r).
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Słuszka (1615–1639) był dworzaninem Władysława iv, a jednocześnie zo-

stał odnotowany jako świecki prowizor kościoła w tym samym roku, w którym 

przyszło mu zakończyć życie. Mszę świętą na jego pogrzebie odprawił biskup 

żmudzki Jerzy Tyszkiewicz101. Katlewski (1600–1656) był natomiast kanonikiem 

poznańskim i warszawskim, w Rzymie wzmiankowano go w 1633 i w 1656 roku, 

w którym to zmarł. Został pochowany między ołtarzami Ukrzyżowania i św. Ja-

cka. Zasłużył się hojnym zapisem na rzecz kościoła, wynoszącym aż 400 skudów, 

które zdeponował u biskupa krakowskiego Piotra Gembickiego102. Nie ustalono, 

kiedy dokładnie powstały wspomniane nagrobki. Decyzję o sprawieniu epitafium 

Katlewskiemu prowizorzy podjęli 22 maja 1656 roku. Koszty wykonania oszaco-

wano na 140 skudów103. Być może nagrobek powstał w 1662 roku, gdy zanotowa-

no wiadomość o dodaniu do niego dwóch, nieistniejących dziś aniołów104. Oba 

dzieła zostały przekształcone w xviii wieku. Jedno z nich – niestety nie wiadomo 

które – zostało pozbawione kamiennej trumny, a nagrobek Katlewskiego obcięto 

od dołu. Na swoje obecne miejsce – pod chórem muzycznym – epitafia trafiły 

podczas remontu kościoła przed Rokiem Jubileuszowym 1725. Ich przeniesienia 

dokonał Paolo Stambini pod nadzorem Francesca Ferrariego105. Wcześniej znaj-

dowały się na ścianie nawy świątyni. Dzieła te odnotowano w monumentalnym 

 , sygn. -, k. v, r–v; sygn. -, k. v; sygn. -, k. r.

 , sygn. -, k. v, s. .

 Ibidem, k. r.

 Ibidem, k. r. 

 , sygn. -, k. r–r: wykaz i kosztorys prac Paola Stambiniego,   .
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opracowaniu rzeźby rzymskiej xvii wieku, nie podejmując jednak próby usta-

lenia ich autorstwa106. 

Monumenty cechuje znaczne podobieństwo. Oba ujęte są zdwojonymi pilastra-

mi na niemal identycznych konsolach z maszkaronami. Popiersia wkomponowano 

w owalne ramy zdobione wieńcami laurowymi, a tablice inskrypcyjne o usko-

kowych narożach zwieńczono segmentowymi przyczółkami. Miejsce obcięcia 

nagrobka Katlewskiego jest widoczne w partii popiersia, być może to właśnie 

to epitafium pierwotnie było zaopatrzone w trumnę. Jeśli tak, należy zwrócić 

uwagę na analogie formalne łączące je z krakowskim nagrobkiem biskupa Piotra 

Gembickiego, zaprojektowanym przez Giovanniego Battistę Gisleniego, a wyko-

nanym przez Giovanniego Francesca Rossiego. Jerzy Mycielski sformułował tezę, 

że epitafium Słuszki powstało pod wpływem dzieł Berniniego107.

Oba dzieła niewątpliwie nawiązują do innych przykładów rzeźby rzymskiej 

tego czasu. Bliskie są nagrobkom Alfonsa Manzaneda de Quiñonesa (zm. 1627) 

w Sant’Isidoro oraz kanonika Girolama Manilego (zm. 1634) w bazylice Santa 

Maria Maggiore, obu autorstwa Giuliana Finellego, ale także dziełu nieustalo-

nego rzeźbiarza – nagrobkowi Clementego Merliniego (zm. 1642) w tej samej 

świątyni108. Również typ sylwetki osoby upamiętnionej – z jedną ręką złożoną na 

piersi oraz brewiarzem bądź różańcem w drugiej – nawiązuje do dzieł rzymskich 

powstałych w połowie xvii wieku. Uderzające są podobieństwa rysów twarzy 

kanonika Katlewskiego wyobrażonego na rzymskim epitafium oraz biskupa Gem-

bickiego przedstawionego na jego krakowskim nagrobku: wyłupiaste oczy z sze-

rokimi powiekami dolną i górną, wyraziste, brużdżone brwi, lekko sfalowane, ale 

ściśle przylegające do głowy włosy109.  Te same cechy są widoczne także w innym, 

rzymskim dziele Rossiego – nagrobku kanonika Antonia Boraniego (zm. 1677) 

w kościele Sant’Isidoro. Wyrazistość rysów widoczna w rzymskich epitafiach 

przywodzi również na myśl wykonane przez Finellego popiersia, zwłaszcza biust 

portretowego kardynała Domenica Ginassiego w Santi Luca e Martina110; pod 

względem struktury epitafia polskich szlachciców są bliższe dziełom właśnie 

tego rzeźbiarza. 

Wskazane podobieństwa stanowią jedynie próbę ustalenia potencjalnego kręgu 

wykonawców. Autorstwo Rossiego jest możliwe z uwagi na jego związek z Pol-

ską – w Rzeczypospolitej wykonał w latach 1653–1656 królewskie portrety Jana 

Kazimierza i Cecylii Renaty oraz popiersie biskupa Gembickiego w katedrze na 

Wawelu. Z kolei zauważalne analogie formalne do dzieł Finellego mogą wskazywać 

na związek epitafiów w kościele polskim z warsztatem tego artysty. Powyższe uwagi 

należy traktować jako wstępne. 

Prowizorzy świątyni polskiej byli w pełni świadomi doniosłej roli, jaką od-

grywa dokumentacja przechowywana w archiwum kościoła w zachowaniu pa-

mięci o nich samych oraz dobroczyńcach świątyni i przybywających do niej 

 Ferrari, Papaldo , s. .

 Mycielski , s. .

 Ferrari, Papaldo , s. , .

 Konwencja, w której ukazano biskupa Gembickiego, została zastosowana w nagrobku kardynała 

Giovanniego Garzii Melliniego (zm. ), wykonanym przez Alessandro Algardiego w koś-

ciele Santa Maria del Popolo. Do tego pomnika nawiązuje wspomniany nagrobek Clementego 

Merliniego w kościele San Marcello al Corso. O nagrobku Gembickiego zob. Karpowicz , 

s. –; Czyżewski , s. –.

 Ferrari, Papaldo , s. .





pielgrzymach, o działaniach podejmowanych w ramach funkcjonowania pol-

skich instytucji w Rzymie, wreszcie o ważnych wydarzeniach w ich dziejach. 

Dokładali szczególnej troski, aby powstawały obszerne, pisemne sprawozdania 

z każdego posiedzenia, poprzedzone skrupulatnie sporządzoną listą nazwisk 

osób uczestniczących w danym spotkaniu, niekiedy z informacją o sprawowa-

nej przez nich godności lub pełnionym urzędzie. Zadbali o stworzenie indeksu 

do akt dla łatwiejszego wyszukiwania konkretnych informacji o różnych spra-

wach, prowadzonych niejednokrotnie latami, a zwłaszcza o ludziach związanych 

z hospicjum111. Dzięki ich staraniom w tomie otwierającym zbiór woluminów 

przechowywanych w archiwum112 znalazły się odpisy wszystkich najważniej-

szych dokumentów, w tym listów Anny Jagiellonki i Stefana Batorego, inskrypcje 

z najstarszych tablic poświęconych darczyńcom i administratorom świątyni oraz 

adnotacje o najważniejszych wydarzeniach z dziejów hospicjum. Wpis do tej 

księgi, a ściślej do jej części zatytułowanej Fundatores, promotores et benefacto-

res (il. 206)113 traktowany był jako największy zaszczyt, jakiego mógł dostąpić 

dobroczyńca świątyni. Darczyńcom, którzy wspierali budowę nowego hospicjum, 

prowizorzy złożyli tak sformułowaną obietnicę:

 , sygn. -, k. r. Do naszych czasów przetrwało dziewięć tego rodzaju indeksów: , 

sygn. -–.

 , sygn. -.

 , sygn. -, k. r: „Fundatores, promotores et benefactores hospitalis Polonici apud 

ecclesiam Sanctissimi Salvatoris et sancti Stanislai de Urbe, pro quibus sacerdotes et peregrini 

utentes hospitalis beneficiis Deum rogare quotidie tenebuntur”. 
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Jałmużna [na rzecz budowy kościoła – J.S.] nie tylko w Niebie, ale i tu na ziemi, 

to jest w aktach i księgach kościelnych według zwyczaju dawnego na wieczną 

pamiątkę będzie zapisana albo też trybem tutecznym nomina benefactorum 

marmoribus insculptetur et publicae lectioni exponetur, gdyż każdy, kto tu 

przybędzie, na tej fabryce wyczyta dokument pobożności114. 

Tablica z wykutymi nazwiskami ofiarodawców nigdy nie powstała. 

W protokołach znalazły się nie tylko wiadomości o fundatorach dzieł sztuki 

i darczyńcach wspierających kościół. Odpowiednim wpisem upamiętniano także 

osoby składające opłaty za msze roratnie115. W sposób szczególny dbano o to, aby 

przez cały rok wspominać w mszach najważniejszych ofiarodawców. Informacje 

na ten temat pojawiają się na marginesach protokołów z posiedzeń rady prowi-

zorów, a zatem stosunkowo rzadko wobec rzeczywistej liczby odprawianych na-

bożeństw za dobroczyńców. Dopiero w xviii wieku założono osobne księgi pod 

wspólnym tytułem Oblighi di messe. Wpisy rozpoczęto w 1707 roku, a zakończono 

ich prowadzenie w 1829 roku; w sumie zachowało się do dzisiaj 68 woluminów 

zawierających nazwiska i imiona osób upamiętnianych, dzień odprawienia mszy, 

a czasem nazwisko celebrującego ją kapłana116. 

Uroczystości celebrowane w kościele polskim należały do najważniejszych 

elementów bieżącej polityki budowania i manifestowania tożsamości narodowej. 

W tym celu sięgano po środki, których wykorzystanie miało na gruncie rzymskim 

długą tradycję – dbano o to, by okolicznościowym obchodom towarzyszyła godna 

oprawa, zazwyczaj wzbogacona o motywy nośne ideowo i propagandowo. Trzeba 

jednak zastrzec, że na tle podobnych inicjatyw innych społeczności funkcjonują-

cych w wielonarodowym Rzymie działania Polaków wypadały skromnie, ograni-

czane stosunkowo niewielkimi możliwościami finansowymi. W sferze reprezentacji 

istotną rolę odgrywały dzieła sztuki, w większości do dzisiaj niezachowane, ale 

znane ze źródeł archiwalnych – dekoracje okolicznościowe, w tym elementy oprawy 

artystycznej mszy żałobnych, portrety papieskie i królewskie oraz wizerunki kar-

dynałów protektorów, rzymskich rzeczników interesów Rzeczy pospolitej. Kościół 

polski funkcjonował również jako swoiste miejsce pamięci, zwłaszcza o utytułowa-

nych promotorach i fundatorach, ale również przedstawicielach szlachty tragicznie 

zmarłych w Rzymie lub okolicy. Konieczność utrwalenia tej pamięci dla przyszłych 

pokoleń była obecna w świadomości administratorów świątyni, a najlepszym tego 

świadectwem są zachowane po dziś dzień archiwalne księgi, zawierające liczne 

wzmianki o związanych z polskim hospicjum i kościołem wydarzeniach i uczest-

niczących w nich ludziach. 

 , sygn. -, k. r.

 , sygn. -, k. r. W grudniu  r. odnotowano Andrzeja Srzedzińskiego (z woje-

wództwa przemyskiego), Władysława Krasińskiego (z województwa płockiego), Jakuba Kło-

sowskiego (prowizora), Krzysztofa Sieniuta, Rafała Skarbowskiego i Jana Jarczyńkiego; ibidem, 

s. –.

 , sygn. -–. W  r. msze anniwersaryjne odprawiono za Stanisława Hozjusza, 

Annę Jagiellonkę i Stefana Batorego, kardynała Andrzeja Batorego, Zygmunta Mieleckiego, 

Jakuba Zadzika, Hieronima Rozdrażewskiego, Stanisława Mińskiego, Mikołaja Mieleckiego, 

Walentego Szumańskiego, Marcina Katlewskiego i Marię de Gordano, żonę Adama Radzi-

szowskiego, a także za zasłużonych rektorów kościoła polskiego: Stanisława Reszkę, Jakuba 

Kłosowskiego, Adama Borzęckiego. 







Tożsamość utracona: dzieje kościoła polskiego

w okresie niewoli narodowej

Utrata przez Rzeczpospolitą niepodległości w 1795 roku dramatycznie odbiła się na 

losach kościoła polskiego w Rzymie. W 1796 roku ówczesny rektor świątyni ksiądz 

Józef Puget oraz jej prowizorzy musieli opuścić kościół i hospicjum. Zarząd nad 

kompleksem objął w imieniu Stolicy Apostolskiej wikariusz Rzymu, co zasadniczo 

wynikało z regulacji zawartych już w bulli z 1578 roku. We wspomnianym doku-

mencie papieskim, odnosząc się do kwestii administrowania kościołem w obliczu 

konfliktu, wyraźnie zaznaczono:

Kościół św. Zbawiciela w sposób szczególny albo też ogólny niech będzie za-

strzeżony do dyspozycji [Stolicy] Apostolskiej. [Jeżeli] jakieś [strony] wiodą 

o ten [kościół] spór, który nie jest jeszcze rozstrzygnięty, chcemy przez niniejszy 

dokument wyraźnie określić jego status, mianowicie, że tym razem decydowanie 

o nim należy do Nas1.

W xviii wieku rola wikariusza Rzymu jako urzędnika kurii papieskiej sprawu-

jącego pieczę nad kościołami narodowymi znacząco wzrosła, zwłaszcza w zakresie 

egzekwowania przestrzegania potrydenckiego porządku liturgicznego i dekretów 

papieskich2. Jurysdykcja głowy Kościoła została dobitnie podkreślona w przestrzeni 

świątyni poprzez wyeksponowanie w niej dwóch reprezentacyjnych portretów: 

wspomnianego już wizerunku ówczesnego papieża Piusa vii (il. 187) oraz podo-

bizny kardynała Giulia Marii della Somaglii, wikariusza Rzymu, a od 1797 roku 

administratora kościoła polskiego (il. 207)3. Oba dzieła namalował około 1800 roku 

Epilog

 , dypl. perg. , bulla fundacyjna Grzegorza ,   , cyt. za przekładem nieznanego 

autorstwa przechowywanym w .

 O roli wikariusza zob. Chiese e nationes a Roma , s. –.

 Giulio Maria della Somaglia (–), urodzony w Piacenzy, w młodym wieku został wysłany 

do Rzymu, gdzie rozpoczął naukę w Collegio Nazareno i na Sapienzy. W  r. został prałatem pa-

pieża Klemensa , a w czasach papieża Piusa  był sekretarzem różnych kongregacji. W  r. 

został tytularnym patriarchą Antiochii, a w  r. – kardynałem. Odegrał ważną rolę w czasie 





Vincenzo Milione. Portret papieski, a przede wszystkim malarska reprezentacja 

wikariusza były wizualnymi znakami aktualnej sytuacji świątyni i przypominały 

o kurateli Stolicy Apostolskiej nad kościołem i hospicjum narodu, który w wyniku 

rozbiorów został pozbawiony własnej państwowości. Milione przedstawił kardynała 

wikariusza w pozycji stojącej, w trzech czwartych zwróconego w prawo, ujmując 

jego sylwetkę do kolan. Hierarcha ma na sobie strój kardynalski – czerwoną albę, 

mucet tej samej barwy i rokietę. Na piersi duchownego widoczny jest zawieszony na 

sznurze krzyż pektoralny. Twarz della Somaglii jest okrągła, pełna, czoło wysokie, 

oczy nieduże, głęboko osadzone, nos wydatny z garbkiem, usta małe, zaciśnięte, 

podbródek zaokrąglony. Głowę kardynała okrywają peruka wigów i piuska. W lewej 

ręce hierarcha trzyma trójskrzydełkowy biret, a w prawej, lekko uniesionej, kartę 

papieru z napisem „A Sua Emi[nenza] il Sig[nor] Cardinale Della Somaglia Vicario 

per 1800 Vincenzo Milione pittore S[anto] Sudario”4.

Papieska administracja zapewniła kościołowi i hospicjum stałe utrzymanie 

i funkcjonowanie. Bezpośrednią pieczę nad dochodami instytucji sprawował zawia-

dowca, którym od 1787 roku był Francesco Bussini, zastąpiony w 1806 roku przez 

Mattea Mayera. Zawiadowcy zajmowali się głównie dbaniem o stan budynków 

kompleksu i pobieraniem opłat za wynajem pomieszczeń5. Hospicjum, podobnie 

rewolucji francuskiej, doprowadzając do podpisania konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską 

a Francją. Był kardynałem sekretariatu stanu i prefektem Collegio di Propaganda Fide. 

 Obraz o wymiarach , ×  cm ( ×  cm z ramą), namalowany techniką olejną na płótnie, 

osadzony w drewnianej, profilowanej i złoconej ramie.  

 Najemcami byli głównie Włosi. Ich liczba z czasem dramatycznie malała. O ile w połowie 

 w. sięgała nawet  osób, o tyle w pierwszym dziesięcioleciu  w. spadła do , a w dru-

giej dekadzie stulecia zmniejszyła się do – osób. , sygn. -, passim.

207 V. Milione, Portret kardynała 

Giulia della Somaglii, wikariusza 

Rzymu, 1800, hospicjum polskie 

w Rzymie

207





jak wcześniej, utrzymywało stałego architekta, który pozostawał niezbędny z uwagi 

na często prowadzone remonty i drobne prace naprawcze, obejmujące między in-

nymi likwidowanie uszkodzeń powstałych w wyniku wypadków losowych, takich 

jak pożary6. Tuż po upadku Rzeczypospolitej wspomnianą funkcję wciąż pełnił 

Ignazio Brocchi, który w latach 1798–1801 pobierał stałe, roczne wynagrodzenie 

w wysokości 8 skudów7. Architekt zmarł w 1802 roku8, a na jego miejsce zatrud-

niono Gioachina Mariniego9, notowanego w tym kontekście w latach 1804–181010. 

Stale angażowano rzemieślników do prac naprawczych: pobielaczy Giovanniego 

Baltassarego Franconiego11 i Giovanniego Battistę Sturbinettiego12, murarzy Gio-

achina Albaniego i Domenica Bullę13 oraz stolarzy Alessia Guerrieriego14 i Giaco-

ma Grespiego15. Drobne prace murarskie w budynkach hospicjum prowadzono 

w 1829 roku, kiedy to przemurowano portatyl w ołtarzu głównym16. 

Zajęcie Rzymu przez wojska francuskie w 1798 roku, detronizacja papieża i jego 

uwięzienie, likwidacja kurii rzymskiej oraz proklamowanie Republiki Rzymskiej 

pod egidą Napoleona niosły ze sobą poważne zagrożenie nie tylko dla hospicjum 

i kościoła polskiego, ale także dla wszystkich świątyń narodowych. Wojska francu-

skie zajęły wprawdzie budynek hospicjum, ale oszczędziły jego wyposażenie. Stało 

się tak dzięki postawie generała Henryka Dąbrowskiego, który zażądał zwolnienia 

od sekwestru rzymskich dóbr kościelnych należących do Polski, a więc świątyń 

św. Stanisława oraz śś. Sergiusza i Bakchusa, powszechnie uznawanych za własność 

narodu polskiego17. Oba kościoły zostały objęte opieką „komisji Polaków z Dyrek-

toriatu wykonawczego Paryskiego”18. 8 maja 1798 roku dowódca Legionów Pol-

skich przy armii Napoleona uczestniczył wraz ze swoimi żołnierzami w uroczystej 

mszy świętej odprawionej w kościele polskim, a następnie na Kapitolu odebrał od 

władz Republiki Rzymskiej szablę turecką i sztandar zdobyte przez króla Jana iii 

Sobieskiego pod Parkanami. Wprawdzie udało się uchronić wyposażenie świątyni 

i hospicjum od bezpośrednich skutków działań wojennych, ale nie zapobiegło 

to stopniowemu wyprzedawaniu kolejnych sprzętów, które przechodziły w ręce 

nieznanych nabywców19. W 1802 roku, w obawie przed konfiskatami, znaczną 

część ruchomego wyposażenia ukryto u duchownych posiadających prywatne 

  listopada  r. w mieszkaniu pod numerem czwartym wybuchł pożar, za ugaszenie które-

go rok później otrzymał wynagrodzenie strażak („capo mastro del fuoco”) Vincenzo Vasalli; 

, sygn. -, s. .

 Ibidem, s. , , .

 Zaległą wypłatę odebrała rok później wdowa Constanza Bacciarelli, córka malarza Marcella 

Bacciarellego; ibidem, s. .

 Ibidem, s. .

 , sygn. -, s. , , , , , .

 Ibidem, s. .

 Ibidem, s. , . Pierwsze wypłaty dla niego odnotowano w  r.; , sygn. -, s. , 

.

 , sygn. -, s. , . Albanio został odnotowany po raz pierwszy w  r.; , 

sygn. -, s. . W latach trzydziestych  w. zatrudniano murarza Giuseppego Bullę, być 

może spokrewnionego z Domenikiem Bullą; , sygn. -, k. r–v. 

 , sygn. -, s. . Guerrieri został odnotowany po raz pierwszy w  r.; , 

sygn. -, s. .

 , sygn. -, s. .

 , sygn. -, k. r.

 , sygn. -, k. r.

 Ibidem. 

 W  r. sprzedano cztery ornaty za  skudów i  bajoków; , sygn. -, s. .





mieszkania lub domy, do których wojsko miało ograniczony dostęp lub nie miało 

go wcale. Podczas drugiej inwazji francuskiej, w 1810 roku, wszystkie klaszto-

ry zostały skasowane, a majątek kościelny przejęty na rzecz Francji. Mieszkania 

w hospicjum polskim sprzedano ówczesnym lokatorom. Taki sam los spotkał inne 

realności należące do kościoła polskiego, w tym część domu w rejonie Campitelli, 

na Monte Caprino20.

Informacje odnotowane w rozproszonych i szczątkowo zachowanych archi-

waliach pozwalają stwierdzić, że wbrew powszechnemu przeświadczeniu o tym, 

iż kościół decyzją Rosjan w pierwszej i drugiej dekadzie xix wieku pozostawał 

zamknięty, świątynia funkcjonowała nadal, a msze odprawiano systematycz-

nie21. W budynkach hospicjum zamieszkiwali nawet pielgrzymi z Polski. Wciąż 

również obchodzono święta patronów Królestwa Polskiego22. O ich oprawę dbał 

zakrystian Nicola Uffreduzzi23. W maju każdego roku, jak dawniej, dbano o druk 

wizerunków św. Stanisława24. Troszczono się także o oprawę muzyczną mszy 

odprawianych ku czci męczennika. W 1829 i 1830 roku zapewnił ją mistrz kapeli 

Pietro Bernardoni25. Wciąż prowadzono spis mszy obowiązkowych, zwykłych, 

uroczystych i śpiewanych26. Msze ku czci polskich świętych celebrowano jeszcze 

w latach trzydziestych xix wieku27. 

Nieprzerwane funkcjonowanie świątynia polska zawdzięczała niewątpliwie 

postawie nowego rektora, włoskiego kanonika Giovanniego Battisty Pivy, powo-

łanego do pełnienia tej funkcji przez wikariusza Rzymu w 1814 roku. 26 września 

1818 roku papież Pius vii polecił, aby „wymienione kościoły [św. Stanisława oraz 

śś. Sergiusza i Bakchusa – J.S.] zostały zwrócone w ten stan posiadania i do tego 

dawnego przeznaczenia ku jakiemu naród polski odzierżył od pełnej chwały jego 

poprzedników obie te tak pożyteczne instytucje”28. Dzięki temu Piva uzyskał częś-

ciową rekompensatę szkód, jakie świątynia poniosła podczas inwazji francuskiej, 

a przede wszystkim unieważnienie aktów sprzedaży mieszkań w hospicjum. Dzięki 

staraniom rektora, ze środków kurii rzymskiej (wbrew szerzonym opiniom póź-

niejszych administratorów podległych Rosji o tym, że niezbędne kwoty na ten cel 

przekazali Rosjanie), prywatnym właścicielom oddano pieniądze i w 1822 roku 

lokale ponownie stały się własnością hospicjum29. Piva zadbał o budynki wcho-

dzące w skład kompleksu. Zaangażował murarzy do doraźnych remontów i napraw 

oraz poważniejszych prac przy burzeniu starych i wznoszeniu nowych murów 

wewnętrznego, mniejszego dziedzińca, w rejonie łazienek30. Do kościoła sprawił 

2 tuniki i czarny ornat (zakupione u kupca Pinchettiego)31, 4 koszule i tyleż samo 

 , sygn. -, k. v.

 , sygn. -, k. r, r, r.

 , sygn. -, k. r; sygn. -, k. r, r.

 , sygn. -, k. r, r, r, r; sygn. -, k. r; sygn. -, k. r.

 W kwietniu  r. zapłacono Carlowi Mordacchiniemu , skuda za  wizerunków św. Sta-

nisława; , sygn. -, k. r.

 , sygn. -, k. : rachunek Pietra Bernardoniego,   .

 , sygn. -, k. r; sygn. -, k. r.

 , sygn. -, k. r, r. 

 , sygn. -, k. r.

 , sygn. -, k. r: Case vendite dal passato Governo Francese, appartenenti alla Re-

gia Chiesa di San Stanislao dei Polacchi, per le quali il Governo Pontificio ne ha accoradto il 

compensa in rendita consolidata. 

 , sygn. -, k. r: wykaz wydatków G.B. Pivy.

 , sygn. -, k. r, r.





komż oraz polecił naprawę innych szat32. W 1822 roku złotnikowi Bernardinowi 

Freginiemu zapłacił za wyzłocenie zastawy stołowej, używanej przez odwiedza-

jących hospicjum biskupów, w tym samym roku zatrudnił pobielacza Domenica 

Petroniego do malowania pokoi, rzeźbiarza („intagliatore”) do wykonania ramy 

obrazu Serce Jezusa i pozłotnika do jej wybielenia; u złotnika Filippa Antoniniego 

zamówił dwa kielichy33. Kanonik zadbał także o wyposażenie kuchni w różnego 

rodzaju sprzęty i naczynia34. Kościołowi przekazał nowe portiery z czerwonego 

płótna, a do zakrystii sprawił stoły, stojący zegar w drewnianej oprawie, puryfika-

terze, dywany, chusteczki i serwetki. Zapewne to właśnie Piva był pomysłodawcą 

budowy łazienki i nowej klatki schodowej przy zakrystii, które zaprojektował oko-

ło 1827 roku Giovanni Azzurri. Zachowany projekt trójkondygnacyjnego budyn-

ku w zachodniej części dziedzińca, między zakrystią a murem ogrodu klasztoru 

św. Katarzyny, ukazuje rzut poziomy, przekrój poprzeczny i fasadę obiektu (il. 208). 

Na parterze zaplanowano obszerne pomieszczenie z dwoma basenami na wodę, 

otwarte na dziedziniec arkadami oraz wąski korytarz, prowadzący do klatki scho-

dowej skomunikowanej z pokojami na piętrze. Fasada miała być trójosiowa, z bo-

niowaniem i trzema arkadami w dolnej kondygnacji oraz z prostokątnymi oknami 

 Ibidem, k. r.

 Ibidem, k. r–v.

 Ibidem, k. r–v: spis wydatków Giovanniego Battisty Pivy.
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w delikatnych obramieniach, zwieńczonych gzymsami, w kondygnacjach drugiej 

i trzeciej. Na rzucie kolorem czarnym oznaczono stan aktualny, żółtym zaplanowa-

ne rozbiórki, między innymi okrągłej klatki schodowej, a czerwonym zarys murów 

mającego powstać budynku35.

Zasługą Pivy było odzyskanie części dawnego wyposażenia, przekazanego 

w 1802 roku na przechowanie rzymskim duchownym, spośród których w źród-

łach wzmiankowano jedynie Filippa Marię Salvatoriego i Giuseppego Montellego. 

Według spisu z 15 stycznia 1825 roku wśród zwróconych obiektów były między 

innymi krzesła, zasłony okienne, dywany, świeczniki oraz obrazy: mały wizerunek 

Matki Boskiej („sopra il gradino di muro”) opatrzony kryształem i białą tkani-

ną jedwabną z imieniem Marii, przedstawienia świętych Wojciecha, Stanisława 

Kostki, Jana Kantego i bł. Kingi, portrety Klemensa xiv, Benedykta xiv, Piusa vi, 

Piusa vii, kardynała Stanisława Hozjusza, kardynała Giulia Marii della Somaglii 

oraz króla polskiego (bez adnotacji którego, zapewne chodziło o zachowany do 

dzisiaj wizerunek Stanisława Augusta Poniatowskiego)36. Pozostałe dzieła rucho-

me, obrazy i paramenty liturgiczne, wpisane do kilku wcześniejszych inwentarzy, 

a przywołane w poprzednich rozdziałach, przepadły bezpowrotnie. 

W 1825 roku Piva sporządził szczegółowy inwentarz kościoła, zachowany do 

dziś w Archiwum Sekretnym Watykańskim37. Rektor odnotował istnienie w koś-

ciele pięciu ołtarzy, a także brak cmentarza, a w kryptach pochówków, których 

pozostałością były płyty epitafijne – „sepoltri diversi magnati della Polonia”38. 

Msze w kościele odbywały się wówczas codziennie, a w pokojach dawnego pol-

skiego hospicjum, jak już zostało wspomniane, mieszkali Polacy. Piva opisał znaj-

dujące się w kościele relikwie z autentykami: Drzewa Krzyża Świętego, Matki 

Boskiej, świętych Piotra i Pawła, Stanisława, Bartłomieja Apostoła, Jana Kantego, 

Ignacego Loyoli, Ludwika Gonzagi, Stanisława Kostki, Jacka, Kazimierza, Józefa 

i bł. Kingi. W części „b” formularza rektor wpisał dochody kościoła, a w kolejnej 

wyposażenie zakrystii i hospicjum. Odnotował wszystkie szaty liturgiczne: 5 kap 

(3 białe i 2 czerwone)39 oraz ponad 20 ornatów, a także 2 srebrne i 2 złote kielichy 

oraz kielich „di rame dorato co suo coppa d’argento”40. Nie są znane okolicz-

ności sporządzenia inwentarza, ale wydaje się, że kanonik nie wykazał w nim 

wszystkich paramentów; spośród relikwiarzy – zachowanych w dużej liczbie do 

dzisiaj – uwzględnił tylko dwa: „un reliquiario d’argento dorato con pietre”41 oraz 

„un ostensorio d’argento con pietre perle, e brillanti”42. Odnotował również szereg 

drobnych części ubioru duchownych i asysty (stuły, manipularze) oraz garnituru 

paramentów liturgicznych (palki, wela). 

 , teka /. Rysunek o wymiarach , × , cm wykonano na papierze maszynowym, 

piórkiem, pędzlem, tuszem, lawowano atramentem. Do planu został załączony kosztorys przy-

szłych prac; , sygn. -, k. r–r: Presentio e piano di esecuzione per i lavori da farsi 

per una nuova parte di fabrica da elevarsi nel fondo della parte sinistra del cortile del fabrica 

appartenente alla nazione polacca in Roma. Pod rysunkami architekt umieścił podziałki ze 

skalą wyrażoną w palmach rzymskich.

 , sygn. -, k. r–v.

 , Sacr. Congr. Visit. Ap., t. , nlb.

 Ibidem.

 , Sacr. Congr. Visit. Ap., t. , nlb.: „Piviale bianco ricamato in oro. Piviale di broccato 

bianco. Piviale  di lama d’oro rossi. Piviale bianco di damasco”.

 Ibidem, nlb.

 Ibidem, nlb.

 Ibidem, nlb.





Wspomniane „un ostensorio d’argento” ofiarował kościołowi polskiemu 

książę Stanisław Poniatowski, bratanek króla Stanisława Augusta, podczas no-

wenny (18 kwietnia 1819) poprzedzającej święto św. Stanisława, patrona darczyń-

cy (il. 209–211)43. Według innych przekazów Poniatowski podarował ostensorium 

Pivie za jego zasługi na rzecz kościoła, a dopiero ten przekazał je do świątyni44. 

Rozstrzygająca w tej kwestii mogłaby się wydawać umieszczona na stopie obiektu 

inskrypcja: stanislavs princeps poniatowski / regiae polonorum 

ecclesiae de urbe / anno salutis mdcccxviiii, należy jednak wziąć pod 

uwagę, że podstawa została być może dodana później45. Omawiane dzieło, zacho-

wane szczęśliwie do dzisiaj, prezentuje przeciętny poziom rzymskiego złotnictwa 

przełomu xviii i xix wieku i jest dwufazowe. Stopę i trzon wykonano w rzymskim 

zakładzie złotniczym rodziny Arrighi, na co wskazują punce (il. 212)46, ale gloria, 

a zapewne także podstawa z inskrypcją, dodane zostały później, w pracowni nie-

zidentyfikowanego złotnika posługującego się inicjałami pdc. Autorem trzonu 

o charakterystycznym ekspresyjnym zarysie, dekorowanego niemal pełnoplastycz-

nymi wyobrażeniami główek aniołków, mógł być jeden z naj znakomitszych złot-

ników rzymskich Agostino Arrighi (1682–1762) lub jego brat Antonio ii Arrighi 

(1687–1777). Dzieła obu mistrzów znajdują się w wielu włoskich i europejskich 

kolekcjach47, a ich zakład złotniczy – według Jennifer Montagu – przeszedł w ręce 

innych złotników, w tym Mattii Venturesiego (1710–1776), a po nim Girolama 

Francescolego (1739–1802)48. Wraz z pracownią nowi właściciele przejęli część 

nieukończonych dzieł, całe kielichy lub elementy paramentów, które wtórnie wy-

korzystywano do wykonania nowych sprzętów lub sprzedawano. W ten sposób 

złotnik o inicjałach pdc, u którego Poniatowski zamówił cenny obiekt, mógł wy-

korzystać istniejący trzon, dorabiając do niego glorię.

W omawianym okresie w kościele polskimi umieszczono tylko trzy tablice 

epitafijne upamiętniające Polaków zmarłych w Rzymie. Pierwsza została poświę-

cona księdzu Stanisławowi Parczewskiemu, kapłanowi pochodzącemu z Litwy, 

 , sygn. -, k. r.

 Ibidem, k. r: wykaz darów Giovanniego Battisty Pivy dla kościoła św. Stanisława.

 Monstrancja o wysokości  cm i glorii szerokiej na  cm jest wykonana ze srebra, kuta, 

cięta, fakturowana, kameryzowana. Jej podstawa, uformowana na planie trójkąta, ma wklęsłe 

boki i zaoblone naroża. Stopa jest trójkątna, na trzech nogach w kształcie zawijających się, 

szerokich wolut. Ścięte naroża stopy ozdobiono wolutami, wspartymi na główkach aniołów 

z przewiązanymi chustami. Na ściankach bocznych stopy znajdują się gładkie, wypukłe pola 

obramione wklęsłymi taśmami; w ściance czołowej umieszczono dekorację w formie dwóch 

uskrzydlonych główek aniołów. Trzon i nodus, mające przekrój trójkątny z narożami, zostały 

ujęte esownicami; nodus ozdobiono główkami aniołów, trzon natomiast kampanulami i lamb-

rekinem. Glorię promienistą udekorowano uskrzydlonymi główkami aniołów i zwieńczono 

krzyżem. Okrągłe reservaculum jest obramione opaską z nasadzonymi w kasztach kamieniami 

szlachetnymi (czerwonymi, zielonymi i fioletowymi). Na powierzchni widoczne są punce: –: 

punca rzymska (klucze pod tiarą papieską) bita w latach – (Bulgarii , t. , s. ) – 

jedna na podstawie, cztery na stopie, dwie na awersie glorii, jedna na zamknięciu reservaculum; 

–: znak imienny złotnika z literami  – jeden na awersie glorii, jeden na rewersie glorii, 

jeden na zamknięciu reservaculum; : znak mistrzowski złotnika z rodziny Arrighi (lwia łapa 

z kropką) – na stopie.

 Znaki Arrighich zostały opublikowane w: Bulgari , s. –; Bulgari-Calissoni , s. ; 

Montagu , s. –.

 Do najważniejszych prac Antonia Arrighiego należy tabernakulum w opactwie Montecassino 

(), dekoracja kaplicy św. Filipa Nereusza w Santa Maria in Vallicella w Rzymie, seria figur do 

katedry Santi Pietro i Paolo w Mdinie na Malcie (–); Bulgari-Calissoni , s. –.

 Montagu , s. –.
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doktorowi teologii i znawcy średniowiecza (il. 213). Ufundowali ją po jego śmierci 

przyjaciele. Według przekazów z epoki treść inskrypcji miał ułożyć sam Adam 

Mickiewicz, z którym Parczewski przyjaźnił się w Rzymie49. 2 maja 1830 roku 

wieszcz spisał ustny testament duchownego. Jak donosił poeta Antoni Edward 

Odyniec, który wraz z Mickiewiczem podróżował po Europie, zgodę na pochó-

wek Parczewskiego w kościele polskim, znajdującym się pod zarządem ambasady 

rosyjskiej, wydał sam poseł rosyjski w Rzymie Grigorij Iwanowicz Gagarin50. 

Drugie epitafium, poświęcone Dorocie Lubomirskiej, zmarłej w Wiecznym Mie-

ście 11 lipca 1832 roku, ufundowali po 1832 roku jej rodzice – Henryk, twórca 

ordynacji Przeworskiej, i Teresa z Czartoryskich Lubomirscy (il. 214). Doczesne 

szczątki Doroty spoczęły w Przeworsku, w krypcie kaplicy kościoła parafialnego, 

w ołowianej trumnie, ustawionej obok trumny ojca zmarłej51. Ostatnią spośród 

tablic umieszczonych w kościele w okresie niewoli narodowej jest ta upamięt-

niająca Władysława Marylskiego herbu Ostoja (1833–1856) (il. 215)52. Jego losy 

opisał Polkowski: 

 Stanisław Parczewski (–) wywodził się z rodziny szlacheckiej herbu Nałęcz. Był wnu-

kiem ciotecznym Stanisława Siestrzeńcewicza-Bohusza, biskupa Mohylewskiego. Ten skierował 

go na naukę w konwikcie jezuickim w Połocku, gimnazjum w Petersburgu oraz Seminarium 

Głównym w Wilnie. W  r. uzyskał święcenia kapłańskie. Miał otrzymać nowo kreowaną 

parafię św. Stanisława w Petersburgu. Po śmierci swojego protektora wyjechał do Rzymu. Ze-

tknął się tu z Adamem Mickiewiczem i jego przyjaciółmi. Zmarł na gruźlicę. Płyta o wymia-

rach  ×  cm znajduje się w posadzce nawy, po lewej stronie, przed balustradą. Ma kształt 

leżącego prostokąta. Wykuto w niej inskrypcję:         

/ . .  / . .  / . . . . .   

/ , /    / ; Chrzanowski, Kornecki , 

s. .

 Litwornia , s. .

 Tablica o wymiarach  ×  cm znajduje się na lewym pilastrze w arkadzie tęczowej. Ma 

kształt stojącego prostokąta z rytą inskrypcją i herbem Szreniawa u dołu. Treść inskrypcji 

brzmi: . . . /   /    /    

 /   go  /  /     ąt -

 / ta  /  /     /    

 / ; Chrzanowski, Kornecki , s. .

 Tablica o wymiarach  ×  cm jest wmurowana w pilaster obok wejścia do zakrystii. Ma 

kształt stojącego prostokąta z rytą inskrypcją i herbem, odmianą herbu Ostoja – z dwoma 
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Władysław Ostoja Marylski, szlachcic polski, jedynak, ujrzał światło dzienne 

w Książnicach, województwie mazowieckim, dnia 19 stycznia 1833 roku. Dla 

poratowania życia i dla zaskarbienia sobie nauki przybył do Włoch, lecz zale-

dwo stanął w Neapolu, na suchoty zachorował. Powróciwszy do Rzymu, jak żył 

pobożnie i święcie, tak i zakończył żywota 31go marca 1856 roku. Alfons Sariusz 

Skórkowski, kanonik katedry krakowskiej, najdroższemu wnukowi, towarzyszowi 

pielgrzymki, zwłoki jego tu składając, w żalu pomnik położył53.

odwróconymi do siebie półksiężycami, oddzielonymi dwiema gwiazdami. Treść inskrypcji 

brzmi: ... / . . . . . / . . . . 

. / .  / . . . / . . . / .  

. . / . . . . . . / . . / 

. . . . . / . . . / . . . . 

. . / . . . / . . -

. . / . . . . / . . ; 

Chrzanowski, Kornecki , s. –.

 Polkowski , s. –.
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Umieszczenie w kościele polskim wyżej omówionych epitafiów przeczy po-

wszechnej opinii, że świątynia była w tym czasie niedostępna dla Polaków. 

Najokazalszy spośród pomników nagrobnych powstałych w XIX wieku 

w świątyni polskiej poświęcono słynnemu mozaikarzowi Giacomowi Raffael-

lemu (il. 216). Stanisław August Poniatowski uważał go za jednego z najwybit-

niejszych „mężów i panów Królestwa”. Monument ufundował syn artysty Vin-

cenzo, ale autor dzieła pozostaje nieznany54. O ile wybór miejsca upamiętnienia 

rzeźbiarza był oczywisty z uwagi na sławę, jaką cieszył się w Polsce, o tyle wciąż 

nie wiadomo, gdzie faktycznie spoczęły jego doczesne szczątki. Z pewnością nie 

w kościele polskim, w którym od początku xix stulecia nie chowano zmarłych. 

Fundator monumentu, również mozaikarz, prowadził w Petersburgu warsztat 

i prestiżową szkołę mozaikarstwa. Był to zapewne jeszcze jeden powód, który 

skłonił go do umieszczenia tablicy poświęconej zmarłemu ojcu w pozostającej 

 Iwaszkiewicz-Wronikowska , s. –.
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pod zarządem rosyjskim świątyni polskiej. Giacomo Raffaelli w młodym wieku 

został mianowany doradcą artystycznym króla polskiego. Stało się to prawdopo-

dobnie za pośrednictwem Marcella Bacciarellego, który w 1787 roku odwiedził 

watykańską pracownię mikromozaiki. Królewski malarz wyróżnił młodego ar-

tystę medalem Merentibus; to samo odznaczenie wręczył w Rzymie w imieniu 

króla także Antoniowi Canovie i Francescowi Casanovie55. Raffaelli podaro-

wał monarsze polskiemu tabakierkę ozdobioną mozaikowym przedstawieniem 

gołębi Pliniusza56. 

Od lat dwudziestych xix wieku duże zainteresowanie kościołem i hospicjum 

polskim zaczęły przejawiać władze rosyjskie, które traktowały kompleks jak swoją 

własność. W opinii urzędników protektorat ostatniego króla Polski i przysługujący 

mu przywilej mianowania rektora przeszedł na cara, który od czasu utworzenia 

Królestwa Polskiego, połączonego unią personalną z Rosją, nosił tytuł króla Polski. 

Oficjalne stanowisko Rosji prezentował Andrea d’Italinsky – minister plenipotent 

cara57. Piva, który najwyraźniej nie spełniał oczekiwań Rosjan, został usunię-

ty i w 1827 roku mianowano nowego rektora, także Włocha, księdza Antonia 

Sartoriego. Po upadku powstania listopadowego i wydaniu represyjnych wobec 

Polaków dokumentów papieża Grzegorza xvi – brewe Impensa charitas (1831) 

i encykliki Cum primum (1832) – opiekę nad kościołem polskim objęli w imieniu 

cara świeccy rektorzy Pietro Delicati (1835–1853), a po nim jego syn Vincenzo 

Delicati (1853–1893). Podlegali oni namiestnikowi Królestwa Polskiego, ten zaś 

sprawował władzę nad kościołem polskim za pośrednictwem agenta do spraw 

duchownych przy misji rosyjskiej w Rzymie. Obok rektora, to właśnie wspomniany 

agent stale rezydował przy świątyni, otrzymując pensję z dochodów hospicjum58. 

O carskim protektoracie dobitnie przypominało ulokowane w kościele popiersie 

Aleksandra i59. Świątyni polskiej, wbrew rozpowszechnionej w literaturze opinii, 

nigdy nie przekształcono w cerkiew60. 

Z perspektywy rekonstrukcji stanu polskiego hospicjum i kościoła w Rzymie 

cennym źródłem są sporządzone w 1878 roku szczegółowe opisy budynków (De-

scrizione della Regia Chiesa di San Stanislao appartenente ai Regi Stabilimenti 

Polacchi), wyposażenia (Inventario) i dochodów (Imperiale Stabilimento di San 

Stanislao de Polacchi. Stato dei capitali delle rendite, dei mobili e tutt’altro), spis ów-

czesnych mieszkańców (Stato delle pigioni che si ritragono dalle case dell’Imperiale 

Stabilimento di San Stanislao de Polacchi in Roma), a także precyzyjny pomiar 

każdej kondygnacji kompleksu z załączonymi pięcioma archiwalnymi fotografiami 

i akwarelą61. Zachowały się dwa zespoły rzutów poziomych sześciu kondygnacji 

hospicjum: jeden obejmujący plany wykonane w 1878 roku oraz drugi, na który 

składają się rysunki z 1883 roku.

W 1878 roku na terenie hospicjum odnotowano następujące obrazy: wyko-

nane na płótnie wizerunki świętych Stanisława Kostki i Wojciecha; duże, ujęte 

 Manikowska , s. –.

 Ibidem, s. . 

 Andrea d’Italinsky sprawił do kościoła polskiego dywan z czerwonego materiału o żółtych 

brzegach, przeznaczony przed wielki ołtarz; , sygn. -, k. r. 

 Janicki , s. –.

 , sygn. -, k. r–v, r–v, r–r. Popiersie usunięto po odzyskaniu świątyni przez 

Polaków; , sygn. -, k. r–v.

 Ostatnio zdanie takie, za wcześniejszą literaturą, wyraził Andrzej Szwarc (Szwarc , s. ).

 , f. , op. , sygn. .





w złoconą ramę przedstawienie malarskie bł. Kingi; namalowany na płótnie, 

umieszczony w murze wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zapewne Ma-

donny dei Pellegrini, oraz drugie przedstawienie Marii; 3 portrety papieży oraz 

3 podobizny kardynałów, te ostatnie określane jako zachowane w złym stanie; 

pozbawiony ramy wizerunek biskupa wileńskiego, prawdopodobnie Massalskie-

go; 5 obrazów ukazujących dygnitarzy polskich („digniti Polacchi”) oraz 2 por-

trety władców („imperatori”). W zakrystii natomiast znajdowały się wówczas 

3 obrazy ze scenami z życia św. Stanisława, portret króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego ujęty w złoconą ramę, malarskie wizerunki Jana iii Sobieskiego 

oraz kardynała Stanisława Hozjusza, obraz ukazujący Matkę Boską Krakowską 

(„Madonna di Cracovia”), 2 oprawione w ramy ryciny, wizerunek Chrystusa na 

krzyżu – namalowany na płótnie i umieszczony w murowanym obramieniu nad 

niewielkim kredensem, a także owalny obraz ze św. Stanisławem, zachowany 

w złym stanie62.

W tym samym inwentarzu odnotowano informację o komplecie zlokalizo-

wanym w pokoju nr 2 w hospicjum, złożonym z 2 ornatów i kapy („due pianete 

complete in oro buono di broccato con fondo bianco e recamate in oro e sete a co-

lori, con trine buone in buono stato”), ornacie („pianeta di  arazzo in oro e seta 

antichissima e fuor di usa”) oraz o 6 innych kapach63. W zakrystii znajdowało 

się 8 innych ornatów64. W wykazie uwzględniono ponadto 3 obicia, miednicę 

z kubkiem, metalowy lichtarz złocony, metalowe dzwonki, 3 dywany o różnej 

wielkości, 5 poduszek adamaszkowych (2 zielone, 2 czerwone oraz fioletową), 

a także 19 antepediów65. W zakrystii stały 2 szafy, mały kredens i zegar. W jednej 

ze wspomnianych szaf przechowywano 8 mniejszych i większych relikwiarzy 

(„reliquiari di piastra di rame”), drewniane złocone świeczniki – 6 większych 

i 2 mniejsze, 2 świeczniki cynowe, 6 świeczników metalowych, srebrzonych, 

8 świeczników drewnianych, złoconych (określonych jako „często używane”), 

niewielkie metalowe krzyżyki, 3 kanony, 4 mszały, rytuał oraz kilka innych, drob-

nych sprzętów kościelnych66. 

Opis wnętrza kościoła autor inwentarza rozpoczął od prospektu organo-

wego w kolorze perłowym, ozdobionego 2 drewnianymi figurami aniołków. 

Przywołał także 2 konfesjonały w kolorze orzechowym, których formę określił 

jako barokową („intagliate di forma barocca”), 2 ławki i 4 klęczniki w kolorze 

 , f. , op. , sygn. , k. v–r, v.

 , f. , op. , sygn. , k. r: „Un pluviale di seta nero con trina gialla in cattevo stato. 

Un pluviale di damasco bianco con trina di argento buono. Un pluviale di ganzo d’argento, 

ricamato in seta, con trina falsa. Tre pluviali di ganzo d’oro con fondo rosso, guarniti, due con 

trina falsa ed uno con trina di oro buono”.

 , f. , op. , sygn. , k. r: „Una pianeta di ganzo di argento falso. Una pianeta di 

broccato con trina falsa. Una pianeta di amuer rossa in pessimo stato. Una pianeta di amuer 

rossa in pessimo stato. Una pianeta di damasco verde, guarnita in seta. Una pianeta vilacea 

di seta e cotone. Tre pianete di dobletto, una rossa, altra bianca e la terza nera, guarnita in 

seta”.

 , f. , op. , sygn. , k. r: „Un paliotto di damasco ponso con trine false, con due 

paliottini. Due paliottini di brocato, usati. Un paliotto di ganzo d’argento falzo e guernito di 

trine false. Due paliotti di brocato, guarniti in trina e frangia di argento dorato. Due simili in 

tutto come sopra, ma di diverso disegno. Un paliotto di ganzo d’oro buono con trine e frangia 

simile. Un paliottino di seta per la sagrestia. Tre paliotti di dobletto. Quattro paliotti fiorali di 

seta, molto usati, guarniti d’oro buono”.

 , f. , op. , sygn. , k. d.





orzechowym – 2 większe i 2 mniejsze, 70 krzeseł oraz zachowaną w złym stanie 

drewnianą skrzynię67. 

Uzupełnieniem opisu jest powstały zaledwie siedem lat później rysunek au-

torstwa Aleksandra Gierymskiego, ukazujący fragment wnętrza kościoła na-

rodowego Polaków w ujęciu w kierunku chóru muzycznego. Na przedstawie-

niu tym widoczne są opisane w inwentarzu klęczniki o pulpitach i podnóżkach 

w formie szerokich, płaskich blatów oraz ażurowych ściankach bocznych z ko-

lumienkami w narożach, jeden z konfesjonałów w pierwszym przęśle na ścianie 

zachodniej (istniejący do dziś) oraz fragment chóru z prospektem organowym. 

Rysunek Gierymskiego, reprodukowany w fotochemii, zamieszczono w 1886 roku 

w czasopiśmie „Kłosy” (il. 217)68. Na szkicu widać również siedzące w ław-

 Ibidem, k. r, r.

 „Kłosy”, , nr  ( marca /  kwietnia), s. . Rysunek opatrzono opisem zaczerpniętym 

z Kartek z podróży J.I. Kraszewskiego (Pijanowska , s. ).
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kach osoby, co świadczy o tym, że świątynia nie była – jak dotąd powszechnie 

uważano – całkowicie zamknięta. 

W dalszej części zachowanego w archiwum petersburskim inwentarza znajduje 

się opis ołtarzy. Jako pierwszy został w nim uwzględniony ołtarz św. Jana Kantego, 

w którym umieszczony był wizerunek kanonizowanego krakowskiego profesora. 

Na mensie stał drugi, mniejszy obraz, wprawiony w owalną, drewnianą, złoconą 

ramę, ukazujący Alojzego Gonzagę. Na ołtarzu umieszczono także 4 świeczniki 

z drewna srebrzonego, 3 kanony, 2 drewniane, srebrzone wazony z papierowymi 

kwiatami, a przed nim wisiała metalowa, srebrzona lampa69. Drugi ołtarz usytu-

owany na ścianie zachodniej został określony jako „altare del Crocefisso”. W jego 

nastawie znajdował się obraz ukazujący Chrystusa na krzyżu oraz – według autora 

inwentarza – św. Kingę (w rzeczywistości, jak już zostało odnotowane w jednym 

z poprzednich rozdziałów niniejszej książki, była to św. Jadwiga Śląska). Zapew-

ne na mensie tego ołtarza był umieszczony obraz Serce Jezusa i Marii („Cuore di 

Gesù e di Maria”), a w zasadzie kolorowa rycina lub rysunek na papierze („carta 

colorata”), w złoconej, rzeźbionej ramie i z dwoma wotami ze srebra70. Na tym 

ołtarzu, podobnie jak na omawianym wcześniej, znajdowały się również 4 świecz-

niki ze srebra, 3 kanony, 2 wazony, a przed nim wisiała metalowa, posrebrzana 

lampa71. Opisany w inwentarzu ołtarz św. Kazimierza jest częściowo widoczny na 

wspomnianym rysunku Aleksandra Gierymskiego. Znajdujący się w nim wize-

runek patrona istnieje do dzisiaj, podobnie jak obraz przedstawiający Komunię 

mistyczną św. Stanisława Kostki, w 1878 roku stojący na mensie. Obok wizerunku 

znajdowały się tam również 3 drewniane, srebrzone świeczniki oraz 3 kanony. Gie-

rymski szkicowo odtworzył także wiszącą przed ołtarzem lampę, wykonaną z me-

talu, srebrzoną72 oraz wzorzyste antepedium. Także w ostatnim ołtarzu bocznym, 

w którym widniał obraz św. Stanisława wskrzeszającego Piotrowina, na mensie 

stał mniejszy wizerunek. W tym przypadku było to przedstawienie Matki Boskiej 

Krakowskiej („Madonna di Cracovia”), ujęte w srebrzoną, drewnianą ramę, ozdo-

bione 2 koronami i 5 wotami („cornice dorata, intagliata, con 2 corone e 5 voti”)73. 

Również i ten ołtarz zaopatrzony był w 4 kandelabry, 2 wazony i metalową, po-

srebrzaną lampę74. Przy ołtarzu głównym stały 2 drewniane ławeczki, skrzynia 

w kolorze orzechowym i 2 krzesła, a na mensie 6 świeczników. Autor inwentarza 

nie rozpoznał prawidłowo ikonografii obrazu w ołtarzu głównym – stwierdził, że 

dzieło przedstawia Przemienienie Pańskie75. Mensę okrywała czerwona tkanina, 

a obok wejścia do zakrystii wisiał metalowy dzwonek. Wszystkie ołtarze miały 

wełniane antepedia, zdobione motywami kwiatów76. Na ścianach kościoła roz-

mieszczone były drewniane stacje Drogi Krzyżowej („verniciati neri con filetti 

dorati, con entro le 14 stazioni colorate”)77. Na końcu zestawienia uwzględniono 

jeszcze drabinę, dużą lampę, zapewne wiszącą na środku nawy, wykonaną w „stile 
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romano”, srebrny dzwonek oraz cyborium („una pisside mezzana di argento dorato 

a fuoco, stile antico”)78. 

Istotną część dokumentacji wysłanej do Petersburga stanowiły dwa komplety 

planów wszystkich pięter rozległego kompleksu (il. 218). Pierwszy został wykonany 

w 1878 roku. Każdy wchodzący w jego skład rysunek opatrzono drobiazgową legen-

dą, uwzględniającą lokatorów kolejnych lokali i przeznaczenie niezamieszkanych 

pomieszczeń (il. 219–224)79. Drugi zespół planów jest datowany na 30 października 

1883 roku, sygnowany przez architekta N[icolę] Carnevalego (1811–1885)80 i pozba-

wiony legendy (il. 225–230)81. 

 Ibidem.

 Ibidem, k. r–r.

 O architekcie zob. Corbo . 

 , f. , op. , sygn. , k. v–r. W Archiwum Kościoła i Hospicjum św. Stanisława 

w Rzymie znajduje się drugi komplet planów z  r. autorstwa Carnevalego. Wykonane są 

na kartach o wymiarach , ×  cm, piórkiem, tuszem, lawowane atramentem, na papierze 

maszynowym, naklejonym na jedwab. Wtórnie zaznaczono na nich zaplanowane już w dwu-

dziestoleciu międzywojennym zmiany w układzie pomieszczeń. Rysunki są przechowywane 

w osobnej teczce zatytułowanej Plany zabudowań Instytutu Polskiego im. św. Stanisława w Rzymie 

(plany dawne i projekty zmian). Rysunki te wykorzystał Vincenzo Palleri w projektach przebu-

dowy hospicjum w dwudziestoleciu międzywojennym.  , teka , k. –.
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Zachowane w Archiwum Historycznym w Petersburgu rysunki stanowią do-

kumentację pierwszego, kompletnego pomiaru architektonicznym hospicjum 

i kościoła, który tylko w niewielkim stopniu można zestawić z rysunkami z Tek 

Sierakowskiego, gdyż na tych drugich utrwalono jedynie fragmenty kompleksu 

usytuowane na jednym poziomie. Układ pomieszczeń na planach pochodzących 

z obu kompletów jest niemal identyczny. Ponadto zbiór został uzupełniony pię-

cioma archiwalnymi fotografiami, które ukazują fasadę hospicjum i elewacje jego 

skrzydeł w ujęciach z perspektywy via dei Polacchi i via delle Botteghe Oscure oraz 

elewacje północną i południową głównego dziedzińca, znajdującego się za prez-

biterium kościoła, a także akwarelowym rysunkiem elewacji północnej od strony 

Vicolo dei Polacchi82. Na rzutach należących do obu kompletów oznaczono nume-

rację drzwi do pomieszczeń, mieszkań lub korytarzy prowadzących na wewnętrzne 

dziedzińce, skomunikowane z lokalami w skrzydle południowym, przylegającym 

do dziedzińca za prezbiterium kościoła. Numeracja rozpoczyna się od 14. Właśnie 

tym numerem zostało opatrzone wejście zlokalizowane w południowo-wschodnim 

skrzydle kompleksu, w narożu Vicolo dei Polacchi, oraz muru klasztoru św. Kata-

rzyny, a kolejnymi numerami, aż do 29, oznaczono pozostałe wejścia usytuowane 

od strony Vicolo dei Polacchi oraz wszystkie wzdłuż via dei Polacchi. Cztery wej-

ścia od via Botteghe Oscure mają swoją odrębną numerację od 14 do 17. Tabliczki 

z numerami adresowymi widoczne są również na archiwalnych fotografiach. Au-

torzy planu narysowali i opisali sześć poziomów budynków wchodzących w skład 

kompleksu: piwnic (il. 219, 225), przyziemia (il. 220, 226), międzypiętrza (il. 221, 

227), pierwszego piętra (il. 222, 228), drugiego piętra (il. 223 i 229) oraz poddasza 

(il. 224 i 230). Piwnice pełniły przede wszystkim funkcję magazynów lub stano-

wiły zaplecze lokatorskie. Warto zwrócić uwagę na zaznaczone zarówno w 1878, 

jak i w 1883 roku niewielkie okna usytuowane tuż nad poziomem ulic i widoczne 

także  na archiwalnych fotografiach załączonych do planów oraz akwarelach Achille 

Pinellego z początku xix stulecia. Okna te służyły doświetleniu piwnic, ale część 

z nich, w niewiadomym czasie, została zamurowana. Pod zakrystią znajdowała się 

dostępna z wewnętrznego, niewielkiego dziedzińca piwnica, w której swoje towary 

składował rzemieślnik Claudio Bigot (Begot), w 1878 roku najemca całego parteru 

skrzydła zachodniego. Skrzydło to na wszystkich kondygnacjach było podzielone 

ściankami działowymi na cztery pokoje o zbliżonej powierzchni. Nad warsztatem 

Bigota, na poziomie międzypiętrza mieszkała Ombellina Franceschini (Franceschi-

na), na pierwszym piętrze znajdowało się mieszkanie Luigiego Frugoniego, a drugie 

piętro i poddasze zajmowała Teresa Montelli. Mieszkania na piętrach posiadały 

własne balkony, wychodzące na wewnętrzny dziedziniec, a na parterze znajdowały 

się baseny z wodą; poddasze miało okna (zapewne lukarny), które również były 

usytuowane od strony dziedzińca. Zakrystia skomunikowana była z umiejscowio-

nym nad nią pomieszczeniem osobną, okrągłą klatką schodową. 

Podziemia przeciwległego skrzydła, podzielone na trzy komory, wynajmował 

rzemieślnik Gioacchino Costa, którego warsztat działał w skrzydle południowym 

przy Vicolo dei Polacchi, na poziomie międzypiętrza. Cały parter przylegającego do 

kościoła skrzydła wschodniego zajmowały łazienki, które służyły zarówno miesz-

kańcom, jak i pielgrzymom. Na kolejnym piętrze tej części kompleksu mieszkał Co-

statino Lopez, a nad nim Gregorio Salviati, na tym i następnym poziomie zajmujący 
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pomieszczenia kolejnych trzech traktów. Piwnice pod dalszymi budynkami były 

użytkowane głównie przez lokatorów – wspomnianego Salviatiego, Antonia Felicie-

go, Adriana Bullę, Achillego Gallinę (Galliniego), Luisę Graziaparis i Luigiego Brac-

ciego. Na parterze kolejnych segmentów mieszkali Francesco Ciocci, Filippo Pia-

centini i Natalina Hanch (Hanck?). Przyziemie narożnego budynku między Vicolo 

dei Polacchi i via dei Polacchi zajmowała stajnia, wynajmowana przez Giovanniego 

Fiorentiniego. Stajnie i magazyny znajdowały się w kolejnym segmencie, od strony 

Vicolo dei Polacchi, pod numerem 17, najmowanym przez Adriana Bullę. Następne 

pomieszczenie w tym samym, południowym skrzydle było puste, a w ostatnim 

urządzono łazienkę „con vasche da lavari”. Mieszkania w skrzydłach południowym 

i wschodnim, między zaułkiem a ulicą Polaków, w kondygnacji mezzanina, zajmo-

wali różni lokatorzy: Antonio Felici, Lino Lorenzi, Giovanni Fiorentini, Giuseppe 

Francovilla, Gioacchino Costa, Achille Gallina. Na pierwszym i drugim piętrze 

niemal połowę pomieszczeń skrzydła wschodniego wynajmował Stanislao Sal-

viati. Poddasze skrzydła północnego użytkowali między innymi Antonio Urbani 

i Ersilia Gentiloni. W budynku pomiędzy dziedzińcami tylko parter służył celom 

hospicjum. Piwnice dzierżawili lokatorzy (Stanislao Salviati, Adriano Bulla, Luisa 

Graziaparis i Achille Gallina). W pokojach międzypiętrza, w trakcie południowym, 

mieszkał Achille Gallina, na pierwszym piętrze, w trakcie północnym znajdowało 

się mieszkanie Luisy Graziaparis, a na drugim piętrze oba trakty zajmował Luigi 

Bracci, który na poddaszu tego samego skrzydła miał kuchnię. W sumie, na terenie 

hospicjum polskiego mieszkało pod koniec lat siedemdziesiątych xix wieku prawie 

30 osób, głównie Włochów83. Dochody kościoła, zadeklarowane przez ówczesnego 

rektora i administratora Vincenza Delicatiego – również zamieszkującego na terenie 

hospicjum (na trzecim piętrze, pod numerem 26) – oraz księgowego Giuseppego 

Delicatiego Boldriniego, sięgały 20 760 lirów (16 839,79 lirów pochodziło z samych 

czynszów), a wydatki wynosiły 16 760 lirów84. 

Na rzutach ukazano również bryłę świątyni. Zaznaczone zostały mensy i stopnie 

ołtarzy, balustrada oddzielająca nawę od prezbiterium, a także ukośne wejście do 

zakrystii, wybite w narożu południowo-zachodnim. 

Jako swoiste uzupełnienie tej drobiazgowej dokumentacji architektonicznej 

można potraktować wykonany w 1864 roku rzut przyziemia całego założenia, 

uwzględniający sanitariaty, baseny kąpielowe i umywalki (il. 231)85. Na rzucie koś-

cioła zaznaczono wewnętrzną, drewnianą kruchtę pod chórem muzycznym oraz 

 Ibidem, k. r–r.

 Ibidem, k. r.

 , teka /. Rysunek o wymiarach  ×  cm został wykonany na jedwabiu, piórkiem, 

tuszem, lawowany atramentem. Ukazuje rzut przyziemia hospicjum polskiego z kościołem 

św. Stanisława, w granicach między via delle Botteghe Oscure, via dei Polacchi a Vicolo Cieco. 

Rzut kościoła jest identyczny z planem na rysunku z Biblioteki Jagiellońskiej (, sygn.  ) 

i ukazuje trójprzęsłową nawę z węższym, zakończonym apsydą prezbiterium i zakrystią od 

zachodu. Od zachodu do świątyni przylegają skrzydło z korytarzem mieszczącym klatkę scho-

dową i dużym, usytuowanym na parterze pomieszczeniem z filarem pośrodku oraz wewnętrzny 

dziedziniec. W drugim skrzydle, od wschodu, widoczny jest ciąg kolejnych pomieszczeń z klatką 

schodową. Na południe od kościoła znajdują się kolejne budynki oraz dwa dziedzińce. Na rzucie 

zaznaczono zarówno baseny na wodę, jak i baseny kąpielowe oraz sanitariaty w południowo-

-zachodnim budynku, tuż przy ogrodzie należącym do kościoła św. Katarzyny. Na odwrocie 

widnieje adnotacja z datą: „ad N  Rome ”. Rysunek, opisany w języku francuskim, nie 

jest sygnowany. W nagłówku umieszczono napis „Propriété de l’Imperiale et Royale Etablis-

sement de S. Stanislao a Rome”. 





prowadzącą na chór klatkę schodową. Jedyną zauważalną różnicą między tymi 

planami a rysunkami wykonanymi kilka lat później jest umiejscowienie basenów 

z wodą w południowo-zachodniej części kompleksu – dwa większe, stojące po-

środku, przekształcono na cztery mniejsze usytuowane przy ścianie zewnętrznej, 

rozdzielone ścianką działową na dwie pary. 

Archiwalne fotografie załączone do dokumentacji przesłanej do Petersbur-

ga stanowią cenne uzupełnienie ikonografii polskiego hospicjum i pozwalają 

prześledzić zmiany, jakie zaszły w strukturze kompleksu w następnych dziesię-

cioleciach. Na pierwszej fotografii widoczne jest naroże gmachu między ulicami 

delle Botteghe Oscure i dei Polacchi (il. 232). W dolnej kondygnacji obu skrzydeł 

znajdują są dwa prowadzące do korytarzy portale o owalnych nadświetleniach, 

zwieńczonych uformowanym na kształt owalu gzymsem z zawiniętymi do środka 

końcami. Na tym samym poziomie, w osiach skrajnych elewacji, widać rów-

nież dwa wejścia do lokali na parterze, mające wykrój prostokąta zamkniętego 

łukiem odcinkowym, obwiedzione szerokimi listwami, zwieńczonymi łukami 

odcinkowymi, nadwieszonymi, z kluczami. W skrzydle zachodnim fasady, po-

między portalami, można dostrzec prostokątne okno w listwowym obramieniu 

i umiejscowione tuż nad powierzchnią ulicy okienko piwnicy. Do narożnego po-

mieszczenia od strony via dei Polacchi prowadzi wejście analogiczne do tego 

od via delle Botthege Oscure. Na archiwalnej fotografii widoczni są także rzy-

mianie – matka z dzieckiem, chłopiec i kilku mężczyzn ustawionych w kolejce 

do szaletu i łazienki. Toalety i basen zaznaczono na wyżej opisanych rysunkach 

przesłanych do Petersburga. 

231 Rzut parteru hospicjum 

polskiego w Rzymie, 1864, akhss, 
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Na kolejnej fotografii utrwalono widok elewacji wzdłuż via dei Polac-

chi (il. 233). W kadrze znajdują się dwa portale prowadzące do korytarzy komu-

nikacyjnych i pięć portali do wydzielonych pomieszczeń. Portale do korytarzy 

(nr 22 i 26) są zwieńczone spływami i prostymi gzymsami, pozostałe mają taką 

samą formę jak skrajne wejścia w głównej elewacji. Prostokątne okna zostały 

ujęte szerokimi obramieniami. 

Unikatowy charakter mają dwa kolejne zdjęcia, obrazujące elewację skrzydła 

wschodniego od strony południowej, przy Vicolo dei Polacchi, dziś już nie-

będącego własnością hospicjum i znajdującego się w stanie kompletnej ruiny 

(il. 234). Skrzydło to składało się z dwóch części: budynku narożnego, trójosio-

wego i pięciokondygnacyjnego od strony zaułka, oraz niższego, wysuniętego, 

trzypiętrowego budynku z tarasem na dachu. Jak już wspomniano, w przyzie-

miu tych gmachów mieściły się stajnia i magazyn Giovanniego Fiorentiniego 

i Adriana Bulli. Drzwi zaopatrzone były w nadświetla i obramione szerokimi 

listwami; identyczne, proste obramienia miały zamykane drewnianymi okien-

nicami okna. Ostatni z budynków w tym samym skrzydle, zamykającym kom-

pleks hospicjum od południa, jest utrwalony na załączonej do dokumentacji 

fotograficznej akwareli (il. 235). Był to budynek dwukondygnacyjny, trójosio-

wy z prostokątnymi wejściami i okratowanymi nadświetlami oraz zielonymi 

drzwiami. Według opisu z 1878 roku w przyziemiu tej części kompleksu mieś-

ciły się łazienki, magazyn i klatka schodowa. Pomieszczenia na piętrze wy-

najmował Gioachino Costa. Na akwareli widać również mur ogrodu kościoła 

i klasztoru św. Katarzyny. 
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op. 2, sygn. 1060





Ostatnie dwie fotografie ukazują elewację budynku przy wewnętrznym dzie-

dzińcu, za apsydą świątyni, zasadniczo pozostającego w niezmienionym stanie 

do dziś (il. 236) oraz czteroosiową elewację budynku mieszczącego zakrystię 

i pomieszczenie nad nią (il. 237). Wysokie okna zakrystii, ujęte w listwowe ramy, 

były chronione masywnymi kratami, a górne okna zamykano okiennicami. Na 

archiwalnej fotografii widać także pierwotne wejście do zakrystii, mur oddziela-

jący dziedziniec od sąsiednich posiadłości oraz fragment niewielkiego budynku 

gospodarczego, usytuowanego w południowo-zachodnim narożu dziedzińca. 

Tę jego część przebudowano, być może pod koniec xix lub na początku xx wie-

ku. Niezrealizowany projekt przebudowy, powstały zapewne wiele dziesięcioleci 

wcześniej, zachował się w zbiorach kościoła narodowego, niestety bez sygnatury 

autora i daty wykonania (il. 208). 

Ostatnim śladem planowanych zmian w strukturze architektonicznej budynków 

hospicjum polskiego jest projekt trzeciego piętra budynku znajdującego się między 

dziedzińcami wielkim i małym, opatrzony datą 21 listopada 1913 roku (il. 238)86. 

Zaznaczono na nim trzy pomieszczenia w amfiladowym układzie i jedno przej-

ściowe, skomunikowane z klatką schodową, a także kuchnię, taras i przedsionek 

od strony schodów zlokalizowanych od zachodu. 

Intensywna rusyfikacja Królestwa Polskiego odbiła się dramatycznie na dzie-

jach kościoła polskiego. Liczba pielgrzymów pochodzenia polskiego zmniejszyła 

się gwałtownie po połowie xix wieku. Według nieznanego autora krótkiego, 
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powstałego w okresie międzywojennym opracowania dziejów kościoła, w la-

tach 1857–1874 w hospicjum znalazło schronienie 114 pielgrzymów, spośród któ-

rych tylko 19 było Rosjanami, ale już w latach 1875–1914 na 1953 pielgrzymów 

tylko 178 wyznawało katolicyzm87. Opiekę nad pątnikami sprawowali księża 

 , sygn. -, k. r.
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pochodzenia rosyjskiego, jak wywodzący się z prawosławnej rodziny Julian As-

tromow, który przeszedł w Rzymie na katolicyzm i został jezuitą. W 1891 roku 

powierzono mu funkcję rektora kościoła. Jego następcą był Litwin, ksiądz Kazi-

mierz Propolanis, działacz polityczny i zawzięty wróg Polaków. 

Dalsze losy polskiej świątyni splotły się z wydarzeniami na Półwyspie Ape-

nińskim. Zjednoczenie Włoch i obranie Wiktora Emanuela ii królem oraz ogło-

szenie Rzymu stolicą nowego państwa wpłynęły na dzieje wszystkich narodo-

wych świątyń w mieście. Na mocy dekretu królewskiego z 1 grudnia 1870 roku 

hospicjum polskie przekształcono w odrębny podmiot prawny pod nazwą „Ope-

ra Pia”. Dokładnie rok później król Włoch zagwarantował prawa Państwa Koś-

cielnego do zagranicznych instytucji religijnych i ich niezależność od państwa 

włoskiego88. Fakt ten potwierdził włoski rząd w nocie do ambasady rosyjskiej 

z 22 lutego 1875 roku89. W ten sposób prawo własności do kościoła i hospicjum 

polskiego zachowało Państwo Kościelne, ale zarząd nad tymi instytucjami po-

zostawał w rękach Rosjan. Wówczas zaczęła funkcjonować inna nazwa hospi-

cjum „Ospizio Imperiale di San Stanislao per Pellegrini della Nazione Russa”, 

a kościół potocznie nazywano kościołem rosyjskim („chiesa russa”), choć, jak 

już zostało wspomniane, nigdy w swojej historii nie pełnił funkcji cerkwi90. 

Do wybuchu pierwszej wojny światowej większość pielgrzymów w hospicjum 

stanowili Rosjanie91.

Władze rosyjskie, uznając „Ospizio Imperiale” za swoją własność, zaplano-

wały sprzedaż całego kompleksu. Potencjalnym nabywcom postawiono jednak 

wygórowane warunki finansowe, głównie z obawy o to, że zakupem będą zain-

teresowani Polacy, którzy bez trudu mogli zebrać odpowiednią kwotę i odzyskać 

polską placówkę w Rzymie. Kościół zamknięto w tym czasie na stałe, całkowicie 

uniemożliwiając pielgrzymom z ziem polskich dostęp do świątyni. W sprawę 

zakupu włączyli się zmartwychwstańcy – nowe, założone przez Polaków zgro-

madzenie zakonne, szukające dla siebie siedziby w Rzymie. Z uwagi na astrono-

miczną kwotę, jakiej od nich zażądano, oraz interwencję papieża, który domagał 

się od ambasady rosyjskiej zwrotu ciążących na hospicjum obligacji, transakcji 

tej ostatecznie nie zawarto. 

Z inicjatywy członków powstałego na emigracji zgromadzenia zmartwych-

wstańców (Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa) 

księdza Piotra Semenenki i księdza Hieronima Kajsiewicza oraz przy wsparciu 

Zofii z Branickich Odescalchi i nuncjusza papieskiego w Paryżu Włodzimierza 

Czackiego powstało w Rzymie – mimo protestów państw zaborczych – Kole-

gium Polskie przeznaczone dla księży-studentów wywodzących się z obszaru 
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wszystkich trzech zaborów. Erygowano je 24 marca 1866 roku92. Pierwszą sie-

dzibą kolegium był budynek przy via Salaria Vecchia, w pobliżu Forum Roma-

num. W 1878 roku kolegium przeniesiono do gmachu przy via dei Maroniti 22 

na Kwirynale, a od lat trzydziestych xx wieku mieści się w nowo wzniesionym 

budynku na Awentynie93. Inauguracja instytucji odbyła się z inicjatywy biskupa 

przemyskiego Józefa Pelczara 3 listopada 1910 roku94. Mieszkający w kolegium 

kapłani, studenci różnych kościelnych uczelni, sprawowali duchową pieczę nad 

polskimi pielgrzymami, podobnie jak księża z innych kolegiów narodowych, 

np. niemieckiego (1859) czy czeskiego (1884) opiekowali się pątnikami ze swoich 

ojczystych krajów.

Dzieje polskiej świątyni i hospicjum w Rzymie w okresie niewoli były od-

zwierciedleniem sytuacji narodu pozbawionego państwowości i podmiotowości. 

Rozproszenie majątku, w tym bezcennych dzieł sztuki, nastąpiło w wyniku fran-

cuskiej agresji na Rzym. Podczas gdy dla Polaków nad Wisłą Królestwo Polskie 

stawało się w pierwszym okresie swego istnienia namiastką odradzającego się 

państwa, w kościele polskim w Rzymie wyraźnie rozbudziło się życie religijne, 

podobnie jak kiedyś manifestowane uroczystymi mszami ku czci narodowych 

patronów. Ostatecznie nie udało się odzyskać utraconych dzieł sztuki, które nie-

znanymi drogami trafiły do wielu instytucji w różnych państwach. Szczątkowo 

ocalał księgozbiór. W zbiorach Papieskiego Kolegium Polskiego znajduje się po-

chodzące z biblioteki hospicjum dzieło Bernarda Bogdanowicza Gratiarum actio 

pro redemptione generis hvmani trigintatria epitheta complectens in ecclesia s. Pauli 

extra Vrbis Romae (Rzym 1697)95. The Getty Research Institute przechowuje zbiór 

pochodzących głównie z xvii i xviii wieku widoków najważniejszych budowli 

Rzymu, w tym kościołów, autorstwa Giovanniego Battisty Faldy, Giuseppego 

Vasiego, Giovanniego Giacoma Rossiego i Alessandra Specchiego. Proweniencję 

z kościoła polskiego potwierdza napis na obwolucie „E Bibl. Coll. Sti. Stanislai, 

Beaumont”. Wspomniany zespół rycin był wcześniej własnością Georga How-

landa, lorda Beaumont (1753–1827)96.

Upadek Rzeczypospolitej odbił się niekorzystnie także na losach kościoła 

śś. Sergiusza i Bakchusa. Jak zanotowano już w okresie dwudziestolecia między-

wojennego, hospicjum śś. Sergiusza i Bakchusa miało być świadectwem „utrwa-

lenia wieczystej łączności unii św. z Rzymem pod opieką rzymsko-katolickiej 

Polski”97. Podkreślał to ojciec Jordan Mickiewicz, ostatni rektor i generalny 

prokurator bazylianów polskich, słowami: „ecclesia sanctorum Sergii et Bacchi 

consignata nationi Polonae pro erigendo Collegio nationis Ruthenae”98. Ojciec 

Mickiewicz mieszkał w hospicjum, a swoją postawą zyskał uznanie autora mię-

dzywojennego opisu dziejów fundacji: 

[…] wybrany z prowincji św. Trójcy i przez króla polskiego zatwierdzony 

[…]. Polak i (jak zaznacza większość wówczas, bo przeszło 2/3 bazylianów 
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unickich w Polsce), i do narodowości polskiej wszędzie jasno się przyznający, 

był on w epoce przełomowej rozbiorów Polski i okupacji Rzymu przez wojska 

francuskie jedynym, który z ramienia narodu polskiego opiekował się fun-

dacją Rzymską, utrzymywał ją i uzupełnił dokupionymi za własne, z Polski 

otrzymane fundusze realnościami. Wiernie jak Mohort stał ten bojownik 

duchowny, Polak – unita, na tym szańcu kresowym kultury polskiej, bronił 

jej w imieniu zakonu swego i narodu polskiego, i ocalił ją, jako własność 

narodu polskiego od konfiskaty i sprzedaży przez władze wojskowe oku-

pacyjne francuskie, uzyskał formalne uznanie instytucji tej jako własności 

narodu polskiego, tak ze strony władz okupacyjnych, jak też następnie przez 

papieża Piusa vii, a wreszcie przez posła rosyjskiego w Rzymie Italińskiego, 

i ze strony rządu rosyjskiego99.

Mickiewicz, jako opiekun kościoła, w 1822 roku wystosował list do posła 

rosyjskiego w Rzymie Andrei d’Italińskiego, uargumentowując w tym piśmie 

prawa narodu polskiego do świątyni i oddając ją pod protekcję Aleksandra ii 

jako króla polskiego100. W 1819 roku rząd Królestwa Polskiego wyznaczył sta-

łą roczną subwencję na rzecz kościoła i hospicjum śś. Sergiusza i Bakchusa. 

W 1825 roku wysłano do pomocy w administrowaniu kompleksem bazylianina 

z prowincji białoruskiej ojca Wilczyńskiego. W tym samym roku na fasadzie 

kościoła umieszczono herb Królestwa Polskiego. W świątyni pochowano Pola-

ków Mariannę Charzewską (zm. 1802) i tragicznie zmarłego w Subiaco malarza 

Juliusza Miszewskiego (zm. 1827), którego epitafium wyrzeźbił Konstanty He-

gel101. Po śmierci Mickiewicza car Mikołaj i potwierdził status quo, ale spra-

wy administracyjne i finansowe polecił konsultować z poselstwem cesarskim 

w Rzymie. Autor wspomnianego wyżej opisu z okresu międzywojennego tak 

ocenił nowe uwarunkowania:

Te polecenia komisji przekraczają już normę zwykłej opieki i kontroli 

administracyjnej i wchodzą w granicę zarządzeń szczegółowych przy-

sługujących zwierzchności zakonnej bazyliańskiej, z drugiej zaś strony 

pomijają całkowicie tradycją ustalone prawa Stolicy Św. do kontroli ad-

ministracji i zarządu instytucji. Pominięcie to musiało być interpretowane 

w Watykanie w duchu zdradzającym imperialistyczne tendencje rządu 

rosyjskiego dążące do «znacyonalizowania» instytucji rzymskiej, na razie 

pod firmą Polski, właściwie zaś na własne konto, z zupełnym wyelimino-

waniem ingerencji Stolicy Św. i do owładnięcia i przywłaszczenia jej defini  -

tywnego102. 

Jednocześnie przywołał papieskie intencje „stworzenia i utrzymania stałego 

ogniwa mającego łączyć ze Stolicą Św. ten potężny filar unii św., jakim był – pod 

opieką katolickiej Polski zostający, z pomocą Polaków zorganizowany i fundowa-

ny, a w znacznej części z Polaków złożony – zakon bazylianów unitów obrządku 

grecko-ruskiego”103. 
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W tej zawiłej dyplomatycznej grze między papieżem a carem znalazła od-

zwierciedlenie aktualna sytuacja zakonu bazylianów unitów na ziemiach polskich 

zaboru rosyjskiego. Car bowiem dążył do osłabienia katolicyzmu i całkowitej 

likwidacji wyznania greckokatolickiego, w tym wchłonięcia bazylianów tego 

obrządku (uważanego za polski) przez struktury zgromadzenia bazylianów ob-

rządku prawosławnego. W Rosji doszło do likwidacji unii brzeskiej w 1839 roku, 

na mocy postanowień synodu połockiego, a na ziemiach Królestwa Polskiego 

w 1874 roku104. Aby osłabić pozycję bazylianów unitów w Rzymie, car w niefor-

malnej korespondencji zrzekł się praw do kościoła śś. Sergiusza i Bakchusa na 

rzecz papieża. Ten jednak w równie zakulisowej atmosferze odrzucił propozycję 

monarchy. Papież uzasadnił swoją decyzję uznaniem przez obie strony praw ba-

zylianów obrządku greckokatolickiego do kościoła, podkreślając przy tym zna-

czenie tej instytucji105. 

Według Stolicy Apostolskiej car Rosji nie mógł zrzec się praw do kościoła, 

gdyż nigdy ich nie posiadał, a papież takiego zrzeczenia nie był w stanie przyjąć, 

ponieważ bezpośrednim opiekunem świątyni była Kongregacja Rozkrzewiania 

Wiary. Oficjalnie wspomniana wymiana korespondencji między carem i papie-

żem nie miała miejsca, ale władze rosyjskie zadbały o to, aby rozpowszechnić 

w Warszawie pogłoski na temat rzymskich potyczek dyplomatycznych. Chciano 

utwierdzić zakonników w przekonaniu, że utracili kościół w Wiecznym Mieście 

i zniechęcić ich w ten sposób do wizyt nad Tybrem. Sprawa administracji pozo-

stawała w „milczącym zawieszeniu” od 1830 roku aż do przyjazdu do Rzymu ojca 

Michała Dąbrowskiego, prowincjała bazylianów unickich i uciekiniera z rosyj-

skiego więzienia. Papież oddał mu kościół w zarząd jako przedstawicielowi bazy-

lianów polskich, a więc właścicieli fundacji. Papieskie postanowienie nie weszło 

w życie w pełnym wymiarze z uwagi na fakt, że prowincjał Dąbrowski nie został 

wybrany na kapitule generalnej obu prowincji bazyliańskich, jak wymagały tego 

regulacje zawarte w brewe Benedykta xiv. Dąbrowskiemu przysługiwał jedynie 

tytuł rektora, a faktyczną władzę sprawowała wspomniana wyżej kongregacja. Po 

zajęciu Rzymu przez wojska włoskie usiłowano uchronić świątynię od konfiskaty, 

między innymi zwracając się do rządu austro-węgierskiego z prośbą, aby w imie-

niu klasztorów bazyliańskich unitów z terenów zajętych przez Austrię wystąpił 

o prawa do kościoła. Tak też się stało, choć rząd w Wiedniu, wykorzystując trudne 

położenie Stolicy Apostolskiej, doprowadził do zburzenia części zakupionych 

z polskich funduszy zabudowań, a pozostałe przeznaczył już nie dla zakonników 

bazyliańskich, lecz dla świeckiego duchowieństwa ruskiego z obszaru zaboru 

austriackiego. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Polacy usiłowali 

odzyskać kościół, ale bezskutecznie. 

W archiwum kościoła znajduje się niezrealizowany projekt fasady, wykonany 

prawdopodobnie około 1830 roku przez Gaetana Gnassiego – w 1824 roku laureata 

pierwszej nagrody w konkursie klementyńskim w Accademia di San Luca za pro-

jekt odbudowy bazyliki San Paolo fuori le Mura106. Rysunek zatytułowany Progetto 

di restauro p[er] la Chiesa della Madonna del Pascolo di Roma dell’Ordine Ruteno 

di […] (w tym miejscu fragment karty jest oderwany) przedstawia dwa warianty 
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fasady (il. 239); żaden z nich nie doczekał się realizacji. Pierwszy zakładał budowę 

klasycystycznego portyku z czterema kolumnami dźwigającymi przyczółek oraz 

dwóch nisz z figurami i umieszczonymi nad nimi płaskorzeźbami. Drugi ukazuje 

wejście z wydatnym gzymsem wspartym na konsolach, flankowane parą kolumn, 

które dźwigają odcinki belkowania i wysoką ścianę attyki z półkolistym wycięciem 

na okno ponad drzwiami. Ten bogatszy wariant obejmował dodanie dekoracji 

w postaci kartuszy z girlandami w partii attyki, ujęcie okna listwą z kwiatów, za-

pewne stiukową, wprowadzenie kostkowania w gzymsie i wreszcie zwieńczenie 

całości schodkowym szczytem z dwoma aniołami trzymającymi krzyż.

Dzieje kościoła i hospicjum polskiego w Rzymie w skali mikro odzwierciedlały 

zawiłe losy Polski i Stolicy Apostolskiej w okresie wielkich przemian społecznych, 

politycznych i religijnych. Zniknięcie Rzeczypospolitej z mapy Europy spowodowa-

ło stopniową utratę kontroli administracyjnej nad świątynią narodową w Rzymie. 

Wskutek inwazji wojsk napoleońskich i związanej z nią niepewnej sytuacji instytucji 

narodowych w Rzymie doszło ostatecznie do bezpowrotnego rozproszenia dużej 

części wyposażenia kościoła i hospicjum. Niemniej w pierwszym okresie istnie-

nia utworzonego podczas kongresu wiedeńskiego Królestwa Polskiego świątynia 

Polaków w Wiecznym Mieście, pozostająca pod opieką wikariusza Rzymu, nadal 

funkcjonowała, nie bez zasługi swoich włoskich administratorów. Odcięcie Polaków 

od kościoła i hospicjum nastąpiło wraz z klęską powstania listopadowego. Następni 

administratorzy, świeccy reprezentanci Rosji, skupiali się głównie na czerpaniu do-

chodów z wynajmowania mieszkań, przeważnie włoskim lokatorom, i przyjmowali 

jedynie rosyjskich pielgrzymów. Podjęte próby odkupienia budynków hospicjum 

przez nowo powstałe zgromadzenie zmartwychwstańców nie przyniosły pożądanych 
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rezultatów, a pod koniec xix wieku kościół całkowicie zamknięto. Podobnie zawiłe 

były losy kościoła śś. Sergiusza i Bakchusa, w obronie którego Stolica Apostolska 

stawała przez cały okres rozbiorów Polski. W tym czasie pieczę nad nim sprawo-

wała Kongregacja Rozkrzewiania Wiary. Świątynia i hospicjum ruskie pozostawały 

również przystanią dla – z czasem coraz mniej licznych – bazylianów obrządku 

wschodniego.

Odbudowa tożsamości: hospicjum polskie i kościół św. Stanisława 

w latach 1918–1945

Odzyskanie przez Polaków kościoła Najświętszego Zbawiciela i św. Stanisława 

nastąpiło wraz z odrodzeniem się państwa polskiego. Proces ten rozpoczęło wy-

danie 5 listopada 1916 roku aktu dwóch cesarzy, pruskiego Wilhelma ii i austria-

ckiego Franciszka Józefa i, w którym obiecano utworzenie niezależnego państwa 

polskiego, obejmującego głównie tereny zaboru rosyjskiego. Dokument miał 

zachęcić Polaków do udziału w walce przeciwko Rosji. W konsekwencji powo-

łano za zgodą obu mocarstw oraz papieża Benedykta xv Radę Regencyjną, której 

zadaniem było stworzenie ram prawnych i administracyjnych przyszłego pań-

stwa. Ostatecznie drogę do wolności otworzyły Polakom gwałtowne przemiany 

polityczne w Rosji – rewolucja lutowa, upadek caratu i przejęcie władzy przez 

bolszewików. Wydarzenia te umożliwiły społeczności polskiej w Rzymie odebra-

nie Rosjanom kościoła i hospicjum. 15 listopada 1917 roku administrację domu 

św. Stanisława przejął Bronisław Janiszowski, późniejszy kierownik Konsulatu 

Generalnego Polski w Rzymie. Jesienią tego samego roku opiekę nad osobami 

mieszkającymi w hospicjum objęły nazaretanki – Salezja Tyszkiewicz i Cherubina 

Wolska. Siostry nie rezydowały wówczas w hospicjum, przychodziły jedynie na 

kilka godzin dziennie, do pracy w zakrystii i przy obsłudze pielgrzymów107. Ko-

lejnym krokiem była uchwała obradującej w Petersburgu Komisji Likwidacyjnej 

do spraw Królestwa Polskiego z 22 listopada 1917 roku o uznaniu za własność 

państwa polskiego kościoła św. Stanisława i znajdujących się obok niego gmachów 

hospicjum z jego wyposażeniem oraz objęciu kompleksu zarządem Komisji Li-

kwidacyjnej108. W styczniu 1918 roku nazaretanki otrzymały zgodę na sprawowa-

nie pieczy nad hospicjum oraz urządzenie w nim kuchni; jednocześnie wstępnie 

określono warunki posługi sióstr oraz zasady ich współpracy z administracją in-

stytucji, reprezentowaną przez księdza Józefa Florczaka109. Życie polskie na nowo 

rozkwitło w murach rzymskiego kompleksu. Już w 1918 roku urządzono w hospi-

cjum kilka uroczystych spotkań administratorów, między innymi z żołnierzami 

formującej się wówczas Armii Polskiej we Włoszech, z delegatami misji wojsko-

wej Leonem Konstantym Radziwiłłem, komendantem Marianem Dienstlem-

-Dąbrową i Kazimierzem Skirmuntem, a także zebrania Koła Polskiego 

(15 i 31 grudnia), którego prezesem był Janiszowski, od 31 lipca 1919 roku tak-

że polski konsul generalny we Włoszech110. Równolegle odradzały się stosunki 

dyplomatyczne między Polską a Stolicą Apostolską, głównie za sprawą papie-

skiego wizytatora, a następnie pierwszego w wolnej Polsce nuncjusza Achillego 
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Rattiego111. W Rzymie nawiązano oficjalne kontakty dyplomatyczne, a pierwszym 

polskim przedstawicielem przy Stolicy Apostolskiej mianowano latem 1919 roku 

Józefa Wierusza-Kowalskiego112. W cieniu dynamicznie kształtującej się sytuacji 

politycznej w odrodzonej Polsce, zwłaszcza trwającej wojny polsko-bolszewickiej, 

jesienią 1919 roku sytuacja hospicjum uległa gwałtownemu pogorszeniu. 27 wrześ-

nia konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie Bronisław Janiszowski 

ogłosił wydany przez polski rząd rozkaz, w myśl którego za zgodą „Królewskiego 

Rządu Włoskiego wszystkie dobra ruchome i nieruchome należące do Instytutu 

św. Stanisława w Rzymie i do Zakładu «Opera Pia Polacca» Loreto od dziś prze-

chodzą do Państwa Polskiego”113. 2 października 1919 roku nastąpiło „opieczęto-

wanie i zajęcie św. Stanisława przez Polaków”. Jednak dwa dni później Rosjanie 

odebrali kościół i mianowali nowym administratorem Władysława Skarżyńskie-

go; jednocześnie wydano zakaz wpuszczania na teren hospicjum polskiego posła 

i konsula114. Wskutek interwencji sióstr u kardynała protektora sytuacja została 

unormowana i 9 października Janiszowski ponownie został administratorem, 

a nazaretanki mogły kontynuować pracę. W tym miejscu warto zaznaczyć, że 

sam Janiszowski niewątpliwie był postacią niezwykle zasłużoną w kwestii odzy-

skania rzymskiej świątyni przez Polaków, niemniej autorka kroniki nazaretanek 

przedstawiła dyplomatę w niekorzystnym świetle. Odnotowała między innymi, 

że siostry były zmuszone utrzymywać rodziców konsula, a następnie pokryć 

koszty ich pogrzebu i zapewnić Janiszowskim miejsce pochówku w grobowcu 

nazaretanek. Wypomniano również Janiszowskiemu samowolne zaciąganie po-

życzek pod zastaw dóbr należących do kościoła i hospicjum, a także trwonienie 

pieniędzy z budżetu instytucji na wystawne przyjęcia115. 

11 marca 1920 roku przedstawiciele rządów polskiego i rosyjskiego we Włoszech 

Konstanty Skirmunt oraz Jean Persiany podpisali oświadczenie („nota verbale”) 

o przekazaniu rządowi polskiemu kościoła i hospicjum wraz z wyposażeniem116. 

Oficjalne przejęcie kluczy do świątyni przez Polaków odbyło się 1 maja 1920 roku117. 

W wydarzeniu tym wzięli udział poseł przy Stolicy Apostolskiej Józef Wierusz-

-Kowalski i konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Janiszowski. 

Podczas spotkania z pełniącym dotąd funkcję rektora kanonikiem Kazimierzem 

Propolanisem, nastąpiło przekazanie kluczy do kościoła najpierw Janiszowskiemu, 

a następnie księdzu Józefowi Florczakowi, audytorowi Roty Rzymskiej, już w kwiet-

niu mianowanemu rektorem118. Przedstawiciele polskiego rządu odebrali również 

z rąk Propolanisa monstrancję z daru Poniatowskiego i relikwiarz św. Stanisława 

z fundacji Załuskiego, a także pozostałe naczynia i przedmioty liturgiczne, których 

spis przekazano do wikariatu rzymskiego. Propolanis zostawił świątyni wszyst-

kie ornaty wykonane w czasie, gdy był jej administratorem. W protokole z tego 

spotkania przytoczono słowa Wierusza-Kowalskiego, który, raczej kurtuazyjnie, 

podziękował dotychczasowemu zarządcy i podkreślił fakt pozostawienia przez 
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niego kościoła w bardzo dobrym stanie119. Mszę z tej okazji odprawił i kazanie wy-

głosił arcybiskup Edward Ropp120. Propolanis wyprowadził się z hospicjum w lipcu 

tego samego roku, a zarząd nad kościołem i hospicjum objął ksiądz Florczak. Był 

on kapelanem sióstr nazaretanek, które wprowadziły się do pokojów w budynku 

hospicjum, gdzie otworzyły również kuchnię. Jak zanotowano w kronice sióstr: 

„wielkim dobrodziejstwem dla mieszkańców hospicjum są obiady, które siostry 

zaczęły sprowadzać co dzień z kuchni ekonomicznej i które jednym sprzedają 

po 45 centesimi, tym zaś, którzy nie mają czem płacić dają darmo”121. Pierwsze 

posiedzenie rady administracyjnej w odzyskanym hospicjum odbyło się 25 maja 

1920 roku. W związku z niepewną sytuacją polityczną uchwalono, że należy „do 

chwili określenia św. Stanisława do władz polskich uważać zarząd tymczasowy, 

złożony z posła Skirmutna, posła Kowalskiego i konsula generalnego Janiszowskie-

go, jako jedyną władzę kierującą Instytucją św. Stanisława”122. Pieczę nad stanem 

technicznym budynków i nadzór nad robotami budowlanymi powierzono inżynie-

rowi Stanisławowi Piotrowskiemu. Zobowiązano księdza Florczaka do składania 

comiesięcznych sprawozdań z wydatków finansowych i zadeklarowano powołanie 

w przyszłości rady kościelnej. Natychmiast zarządzono również generalne porządki. 

Jak zostało odnotowane we wspomnianej kronice: „Siostry zaś co mogły robiły 

w zakrystii, gdzie brudy panowały okropne, całe gniazda mysie i zdechłe szczury 

znajdowały się w ornatach, to też zmuszone były wraz z inną bielizną kościelną 

popalić kilka ornatów123. Polski zarząd nad świątynią przypieczętowała symbolicz-

nie msza święta odprawiona przez biskupa krakowskiego Adama Stefana Sapiehę 

w Boże Narodzenie 1920 roku, a także wizyta w kościele polskim, w lipcu 1921 roku, 

pierwszego nuncjusza apostolskiego w odrodzonej Polsce kardynała Achillego Rat-

tiego, późniejszego papieża Piusa xi.

Już na samym początku funkcjonowania odzyskanych przez Polaków insty-

tucji zarysował się spór wokół brzmienia nowego statutu kościoła i hospicjum. 

11 grudnia 1920 roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyła się konferencja 

w tej sprawie, na którą nie zaproszono żadnego przedstawiciela episkopatu, o czym 

doniósł metropolicie krakowskiemu uczestniczący w tym spotkaniu (ku swemu 

zdziwieniu) ksiądz Walery Płoskiewicz, referent do spraw religijnych Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych124. Wnioski ze spotkania przekazał biskupowi krakowskiemu 

minister spraw zagranicznych Eustachy Sapieha, proponując świecki zarząd admi-

nistracyjny z udziałem rektora, czyli księdza Florczaka125. Wkrótce krakowski hie-

rarcha otrzymał od nowego ministra spraw zagranicznych Konstantego Skirmunta 

projekt statutu126. Według wersji przygotowanej przez stronę rządową głównymi 

celami funkcjonowania hospicjum miały być opieka nad polskimi pielgrzymami 

oraz „udzielenie lokali delegacjom instytucji naukowych polskich publicznych 
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i prywatnych, osobom poświęcającym się w Rzymie badaniom umiejętnym oraz 

młodzieży polskiej przybyłej do Rzymu dla studiów, osobliwie teologicznych”. Au-

torzy projektu odwołali się do uchwały sejmu z 1764 roku narzucającej kościołowi 

i hospicjum – wbrew regulacjom zawartym w papieskiej bulli fundacyjnej – protek-

torat „króla i Rzeczypospolitej”. W opinii urzędników nadzór nad hospicjum miał 

sprawować biskup krakowski, ale w ścisłej współpracy z organami rządu Rzeczy-

pospolitej i poprzez radę administracyjną oraz administratora. W skład rady miał 

wchodzić rektor kościoła, mianowany przez biskupa w porozumieniu z rządem, 

delegat poselstw rządu polskiego w Rzymie, administrator mianowany przez rząd 

w porozumieniu z biskupem krakowskim, a także po jednym przedstawicielu stanu 

świeckiego i duchownego, których spośród Polaków przebywających w Rzymie 

powoływał biskup krakowski127. W zaprezentowanym statucie rolę rektora zupełnie 

zmarginalizowano na rzecz przyznania bardzo szerokich uprawnień rządowemu 

administratorowi, który miał reprezentować hospicjum na zewnątrz i zarządzać 

majątkiem instytucji. Do rektora należało jedynie dysponowanie funduszami po-

chodzącymi z darowizn duchowieństwa i sumami przeznaczonymi na przebudowę, 

remonty lub dekorację kościoła. 

Toczący się między stroną świecką a kościelną spór o zarząd nad świątynią 

narodową nabrał w okresie dwudziestolecia międzywojennego szczególnego cha-

rakteru. Władze w Warszawie z uporem odwoływały się do konstytucji sejmowej 

z 1764 roku, kreując polskie odrodzone państwo na spadkobiercę prerogatyw króla 

i Rzeczypospolitej z okresu przedrozbiorowego. Z kolei strona kościelna powoły-

wała się na bullę papieża Grzegorza xiii oraz statuty z 1757 roku, na mocy których 

protektorat na kościołem polskim w Rzymie powierzono biskupowi krakowskiemu. 

Pierwszy administrator kościoła Bronisław Janiszowski, zarządzający majątkiem 

hospicjum w latach 1920–1923, reprezentował stanowisko rządowe, traktując budynki 

hospicjum jako własność państwową i – w myśl idei udostępniania tych gmachów 

państwowym placówkom naukowym i kulturalnym – wynajął pomieszczenia na 

terenie kompleksu między innymi Polskiej Akademii Umiejętności. Akademia wy-

korzystywała je jako miejsce przechowywania biblioteki ofiarowanej tej instytucji 

przez Józefa Michałowskiego. Podjęta przez Janiszowskiego decyzja o udostępnie-

niu wspomnianych pomieszczeń miała w przyszłości wywołać szereg konfliktów 

i niesnasek. Sprawę przekształcenia hospicjum narodowego w instytucję naukową 

i artystyczną, działającą pod patronatem państwa polskiego, w pierwszych latach 

dwudziestolecia międzywojennego propagowano także w polskiej prasie. Jak do-

nosił rektor Stanisław Janasik ambasadorowi polskiemu przy Stolicy Apostolskiej 

Kazimierzowi Papéemu: 

W Polsce 15 polskich związków i stowarzyszeń o artystycznym charakte-

rze rozpoczęło w pismach codziennych kampanie o tym duchu: że fundacja 

św. Stanisława powinna być obrócona na wyłączne potrzeby literatury i sztuki 

polskiej. Fundacja winna stać się na wzór francuskiej Villi Medici placówką 

kulturalną128. 

Jednocześnie hospicjum zostało zadłużone wskutek prowadzenia schroniska 

dla przyjezdnych pielgrzymów bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego 
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na ten cel oraz zaciągniętych przez Janiszowskiego kredytów. Wizytacja kano-

niczna, która odbyła się 28 stycznia 1933 roku z polecenia Piusa xi, „stwierdziła 

nielegalne obciążenia fundacji na rzecz obcej instytucji i zażądała restytucji fun-

duszów kościelnych”129. 

Nowy zarząd kościoła i remont gmachów hospicjum 

Ostatecznie zarząd nad kościołem odzyskał biskup krakowski. Hierarcha objął 

pieczę nad świątynią podczas uroczystego ingresu, który miał miejsce 13 lutego 

1928 roku (il. 240)130. 22 lutego Sapieha wydał Statuta Kościoła i Domu św. Sta-

nisława w Rzymie. W punkcie pierwszym nowych statutów określił cele funk-

cjonowania instytucji: szerzenie czci polskich świętych, zacieśnianie więzów 

łączących Polskę z papieżem i Rzymem jako stolicą kultury chrześcijańskiej, 

wspieranie Polaków pielgrzymujących do Rzymu i pobierających nauki. Biskup 

mógł samodzielnie wybierać rektora, a w porozumieniu z rządem – admini-

stratora. Decydował o większych wydatkach (powyżej 10 tys. lirów), udzielał 

zgody na wynajem lokali stowarzyszeniom, zaciąganie pożyczek, sprzedaż nie-

ruchomości, decydował o wysokości wynagrodzeń rektora, administratora 

i członków zarządu oraz akceptował przesyłane rządowi sprawozdania. Rektor 

miał się troszczyć o funkcjonowanie kościoła i jego stan materialny, a także 

prowadzić archiwum i kronikę. Dwóch prowizorów, po jednym wybieranym 

przez biskupa i rząd, nadzorowało administrację. Obok rektora i dwóch pro-

wizorów, w radzie administracyjnej mieli zasiadać także dwaj inni członkowie 

mianowani przez krakowskiego metropolitę. Rada decydowała o wynajmie 

mieszkań i lokali oraz o wydatkach. Administrator reprezentował hospicjum 

w kontaktach z władzami włoskimi, prowadził kancelarię i korespondencję, 

zatrudniał rzemieślników oraz prowadził rachunkowość131. W gronie człon-

ków rady administracyjnej powołanej na podstawie nowych statutów znaleźli 

się Izydor Czosnowski – prezes rady, ksiądz Józef Florczak – rektor kościoła, 

a także ksiądz Franciszek Komorowski, Witold Kozłowski i Tadeusz Romer132. 

Pierwsze zebranie tego grona odbyło się w pokojach metropolity krakowskiego 

w Polskim Instytucie Kościelnym przy via Pietro Cavallini 38; prezesem rady 

mianowano hrabiego Izydora Czosnowskiego, a sekretarzem Witolda Kozłow-

skiego133. Miesiąc później wśród członków rady administracyjnej znalazł się 

Leon Siemiradzki, syn słynnego malarza; w lutym 1929 zastąpił go Władysław 

Pietrasiński134. W kolejnych latach w radzie zasiadało wiele znakomitości, 

w tym Józef Maria Bocheński, późniejszy rektor uniwersytetu we Fryburgu, 

oraz Tadeusz Zakrzewski, szambelan Ojca Świętego, mianowany przez Sapiehę 

w 1929 roku prowizorem kościoła135.
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Mimo powołania rady administracyjnej spór o kościół i hospicjum polskie 

między władzami w Warszawie a kurią biskupią w Krakowie trwał aż do koń-

ca istnienia ii Rzeczypospolitej. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego usiłowało wpływać na zarząd kościoła, który reprezentował miano-

wany przez biskupa krakowskiego rektor. Status prawny instytucji miał przebadać 

ministerialny syndyk – dr Jakub Sawicki, który między 21 listopada a 7 grudnia 

1938 roku przeglądał akta zgromadzone w archiwum kościoła. Część dokumentów 

podobno zabrał do Warszawy – jeśli rzeczywiście tak było, nie wiadomo, co się 

z nimi stało. Sawicki miał za zadanie ostatecznie wyjaśnić sprawę zarządu nad 

hospicjum i jego majątkiem136. Kwestii tej w końcu nie rozwiązano ze względu 

na wybuch wojny, tymczasem zarząd funkcjonował w oparciu o statut Sapiehy. 

O jego protektoracie księżom i wiernym dobitnie przypominał wiszący w zakrystii 

portret hierarchy (il. 241)137. 

Od momentu objęcia kościoła opieką biskupa krakowskiego rozpoczęły się 

regularne posiedzenia zarządu świątyni, nawiązujące do podobnych spotkań 

rady prowizorów w okresie staropolskim. W firmie „Mezetti” na Corso Umber-

to zamówiono nowe pieczęcie do odciskania w tuszu i laku, wykonane według 

„dawnej, żelaznej pieczęci Instytutu” (il. 242) oraz metalową tabliczkę z napisem 
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arcybiskupim, z krzyżem pektoralnym na szyi, na neutralnym tle. Sportretowanego przedsta-

wiono w sposób naturalistyczny, szkicowo, w palecie barw, na którą składają się fiolety, czerwie-

nie, biele i zgaszone brązy. W prawym górnym rogu płótna znajduje się okazałe wyobrażenie 

herbu biskupa z umieszczoną na banderoli dewizą     (Krzyż 

moją Arką Przymierza). 

240 Objęcie w zarząd hospicjum 

polskiego w Rzymie 13 lutego 1928, 

fotografia archiwalna, widoczni 

m.in.: rektor kościoła św. Stani-

sława w Rzymie ks. prałat Józef 

Florczak (siedzi pierwszy z lewej), 

ambasador rp w Watykanie Wła-

dysław Skrzyński (siedzi czwarty 

z lewej), metropolita krakowski 

ks. arcybiskup Adam Sapieha 

(siedzi w środku), poseł nadzwy-

czajny i minister pełnomocny rp 

we Włoszech Roman Knoll (siedzi 

szósty z lewej), generał zakonu 

jezuitów Włodzimierz Ledóchow-

ski (siedzi czwarty z prawej), 

radca Ambasady rp w Watykanie 

Stanisław Janikowski (siedzi drugi 

z prawej), generalny prokurator 

zgromadzenia księży zmartwych-

wstańców o. August Mosser (z siwą 

brodą, stoi na prawo za ministrem 

Knollem)
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„Administracja Instytutu Polskiego Im. Św. Stanisława w Rzymie – Biuro otwarte 

w poniedziałki i piątki od godz. 17.30 do 18.30”138.

Wkrótce nowy zarząd kościoła zadecydował o przeprowadzeniu pierwszych 

prac remontowych. Pomiar architektoniczny kompleksu zamówiono w biurze ar-

chitektonicznym Vincenza i Piera Pallerich. W latach 1929–1931 wykonano rzuty 

wszystkich kondygnacji (il. 243–248) oraz rysunki przedstawiające przekroje i wi-

doki poszczególnych elewacji (il. 249–253)139. Na odrębny zestaw tych projektów 

 , sygn. -, s. .

 , teka /, k. –: Plany zabudowań Instytutu Polskiego im. św. Stanisława w Rzymie (Pla-

ny podręczne), –. Teka zawiera sześć plansz w postaci rozkładanych kart o wymiarach 

, ×  cm, na których narysowano ołówkiem, na papierze maszynowym i kalce rzuty poziome 

sześciu kondygnacji hospicjum polskiego wraz z kościołem św. Stanisława. Na plany naniesiono 

ołówkiem propozycje zmian w strukturze przestrzennej pomieszczeń. Każda plansza została 

opieczętowana pieczęcią studia technicznego Vincenza i Piera Pallerich („. ..   

/   / Via di Porta Pincina,  –  () / telef. –”). Drugi komplet 

rysunków – , teka /, k. –: Polskie hospicjum w Rzymie. Rysunki inwentaryzacyjne – 

składa się z plansz o wymiarach , × , cm  (widok od wschodu) oraz , × , cm (widok 

skrzydeł dziedzińca od południa, północy i wschodu) na papierze maszynowym. Zespół zawiera 

pięć projektów przebudowy hospicjum św. Stanisława: . Widok elewacji budynku wzdłuż via 

dei Polacchi; . Elewacje budynku hospicjum przy dziedzińcu od południa (oraz dwie kopie); 

. Elewacje budynku hospicjum przy dziedzińcu od północy (oraz kopia); . Elewacje budynku 

hospicjum przy dziedzińcu od wschodu (oraz dwie kopie); . Elewacje budynku hospicjum od 

strony Vicolo dei Polacchi. Na wszystkich planszach widoczna jest pieczęć studia technicznego 

Vincenza i Piera Pallerich. Na pierwszym rysunku odciśnięto dodatkowo pieczęcie: . Instytutu 

Polskiego im. św. Stanisława w Rzymie, . Ispettorato Funzio Sanitario z adnotacją „Approvato” 

i datą „  ”; . R. Sopraintendenza ai Monumenti Roma.

241 Portret arcybiskupa 

Adama Stefana Sapiehy, lata 

 trzydzieste xx w., hospicjum pol-

skie w Rzymie

242 Pieczęć hospicjum i kościoła 

polskiego w Rzymie z okresu dwu-

dziestolecia międzywojennego
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naniesiono ołówkiem planowane zmiany (il. 254–259)140. W pierwszej kolejno-

ści wyremontowano salę zebrań, w której wyburzono postawione tam ścianki 

działowe, widoczne na rzucie z 1883 roku, zachowanym w archiwum kościoła. 

 , teka , k. –: Plany zabudowań Instytutu Polskiego im. św. Stanisława w Rzymie 

(plany dawne i projekty zmian). Trzeci zestaw rysunków na kartach o wymiarach  × , cm 

wykonano na papierze maszynowym, naklejonym na jedwab.
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243 V. i P. Palleri, pomiar ho-

spicjum polskiego w Rzymie, rzut 

piwnic, 1929–1931, akhss, teka ii/5

244 V. i P. Palleri, pomiar ho-

spicjum polskiego w Rzymie, rzut 

parteru, 1929–1931, akhss, teka ii/5

245 V. i P. Palleri, pomiar ho-

spicjum polskiego w Rzymie, rzut 

półpiętra, 1929–1931, akhss,

teka ii/5

246 V. i P. Palleri, pomiar ho-

spicjum polskiego w Rzymie, rzut 

pierwszego piętra, 1929–1931, 

AKHSS, teka II/5

247 V. i P. Palleri, pomiar ho-

spicjum polskiego w Rzymie, rzut 

drugiego piętra, 1929–1931, AKHSS, 

teka II/5

248 V. i P. Palleri, pomiar ho-

spicjum polskiego w Rzymie, 

rzut trzeciego piętra (poddasza), 

1929–1931, akhss, teka ii/5

249 V. i P. Palleri, pomiar hospi-

cjum polskiego w Rzymie, budynek 

wschodni hospicjum wzdłuż via 

dei Polacchi, widok od wschodu, 

1929–1931, akhss, teka ii/6
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250 V. i P. Palleri, pomiar hospi-

cjum polskiego w Rzymie, budynek 

południowy przy dziedzińcu, 

 widok fasady od północy, 1929–

–1931, akhss, teka ii/6

251 V. i P. Palleri, pomiar hospi-

cjum polskiego w Rzymie, budynek 

północny hospicjum i apsyda 

kościoła, widok od południa, 1929–

–1931, akhss, teka ii/6

252 V. i P. Palleri, pomiar hospi-

cjum polskiego w Rzymie, budynek 

wschodni przy dziedzińcu, widok 

od zachodu, 1929–1931, akhss, 

teka ii/6
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253 V. i P. Palleri, pomiar hospi-

cjum polskiego w Rzymie, budynek 

południowy przy drugim dziedziń-

cu, widok od południa, 1929–1931, 

akhss, teka ii/6

254 V. i P. Palleri, projekt prze-

budowy hospicjum polskiego 

w Rzymie, piwnice, 1929–1931, 

akhss, teka iii/6
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255 V. i P. Palleri, projekt prze-

budowy hospicjum polskiego 

w Rzymie, parter, 1929–1931, 

akhss, teka iii/6

256 V. i P. Palleri, projekt prze-

budowy hospicjum polskiego 

w Rzymie, międzypiętrze, 1929–

–1931, akhss, teka iii/6
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257 V. i P. Palleri, projekt prze-

budowy hospicjum polskiego 

w Rzymie, pierwsze piętro, 1929–

–1931, akhss, teka iii/6

258 V. i P. Palleri, projekt prze-

budowy hospicjum polskiego 

w Rzymie, drugie piętro, 1929–1931, 

akhss, teka iii/6

257

258





Prawdopodobnie zostały na ten rysunek naniesione wtórnie, gdyż w egzemplarzu 

wysłanym do Petersburga nie zaznaczono ich. Można przypuszczać, że ścianki 

wybudowano za czasów rosyjskiej administracji, ale po 1883 roku. Wspomnia-

ny dziewiętnastowieczny projekt (il. 260) został załączony do teki z projektami 

Pallerich. W sali zebrań zainstalowano oświetlenie elektryczne i wstawiono do 

niej niezbędne meble141. Osuszono fundamenty i podziemia gmachu, w pobliżu 

sali reprezentacyjnej powstała toaleta, naprawiono dachy, odmalowano klatki 

schodowe i wyremontowano jedno z mieszkań. Odnowione zostały obrazy znaj-

dujące się w sali zebrań i zakrystii, ale zakres tej interwencji konserwatorskiej jest 

nieznany142. Na początku lat trzydziestych hospicjum zyskało instalację grzew-

czą143. W tym samym czasie zamurowano wejścia do pomieszczeń na parterze od 

strony via delle Botteghe Oscure i via dei Polacchi, likwidując szerokie i wysokie 

bramy, a wstawiając w ich miejsce mniejsze kwadratowe okna, ujęte szerokimi 

listwami. Stan przed przebudową (il. 261) i po wykonaniu prac (il. 262) został 

utrwalony na archiwalnych fotografiach dołączonych do dokumentacji. Wówczas 

w korytarzach budynków przylegających do kościoła ułożono nową posadzkę, 

którą Palleri zamówili w Carrarze, w firmie Marmifera Ligure Carrara (il. 263)144. 

 , sygn. -, k. r.

 , sygn. -, k. r: protokół zebrania prowizorów,   . 

 , sygn. -. 

 , teka /, Istituto Polacco di San Stanislao particolare dell’androne rapp. :. Rysunek 

projektowy przedstawia korytarz polskiego hospicjum w Rzymie między via delle Botteghe 

Oscure a dziedzińcem wewnętrznym.

259

259 V. i P. Palleri, projekt prze-

budowy hospicjum polskiego 

w Rzymie, trzecie piętro (podda-

sze), 1929–1931, akhss, teka iii/6

Na następnej stronie

260 Rzut poziomy hospicjum 

polskiego z 1883 z naniesionymi 

zmianami w układzie pomieszczeń, 

ok. 1929–1931, akhss, teka iii/9

261 Fasada główna hospicjum 

polskiego w Rzymie, stan sprzed 

przebudowy w latach 1929–1931, 

fotografia archiwalna, akhss, 

teka ii/8

262 Fasada główna hospicjum 

polskiego w Rzymie, stan po 

przebudowie w latach 1929–1931, 

fotografia archiwalna, akhss, 

teka ii/8

263 V. i P. Palleri, projekt 

 posadzki w korytarzu skrzydła 

wschodniego i zachodniego, 1931, 

akhss, teka ii/7





260 261

262 263





W 1930 roku administratorzy zadecydowali o budowie niewielkiej szatni dla osób 

biorących udział w spotkaniach i uroczystościach odbywających się w sali re-

prezentacyjnej145. Pomieszczenie zaprojektowali Palleri. Miało zostać zaaran-

żowane w narożu budynku, między ulicami via delle Botteghe Oscure a via dei 

Polacchi. Na zachowanym rysunku, od strony wewnętrznego korytarza, wi-

doczne są drewniany, zapewne przeszklony przedsionek oraz sąsiadujące z nim 

szafa na ubrania i kabina telefoniczna (il. 264)146. Biuro Pallerich wykonało 

projekty zachowanych do dzisiaj mebli: okrągłego, niskiego stołu, krzeseł i ławy 

z oparciem (il. 265)147. 

Projekt budowy szatni dla pielgrzymów odwiedzających hospicjum ostatecz-

nie nie został zrealizowany. W 1935 roku firma Emanuelego Caniggii wykonała 

 , sygn. -, k. r: odpis protokołu z zebrania prowizorów,   . 

 , teka /: Sistemazione nuova portineria dell’Istituto Polacco di San Stanislao. Rysunek 

o wymiarach , × , cm, wykonany piórkiem i atramentem, na papierze maszynowym, 

ukazuje efektowną, drewnianą obudowę wejścia do portierni. W środkowej części konstrukcji 

znajdują się dwuskrzydłowe, ruchome drzwi, a dwie niewielkie, boczne wnęki mieszczą szafę 

i budkę telefoniczną. Nad drzwiami wejściowymi umieszczono przerwany przyczółek, a nad 

drzwiami do budki telefonicznej i do szafy przyczółki w formie łuków segmentowych. Projekt 

uwzględnia także posadzkę ułożoną z płytek w kolorze zielonym, żółtym i czerwonym. W pra-

wym dolnym rogu karty widoczna jest pieczęć studia technicznego Vincenza i Piera Pallerich 

(zob. wyżej przyp. ). Na odwrocie odciśnięto pieczęć dziennika podawczego Instytut pol-

skiego im. św. Stanisława w Rzymie z datą „  ”.

 , teka /, Projekt mebli w hospicjum św. Stanisława w Rzymie. Rysunek o wymiarach 

, × , został wykonany kredką, na papierze maszynowym. W prawym dolnym rogu karty 

widoczna jest pieczęć studia technicznego Vincenza i Piera Pallerich (zob. wyżej przyp. ). 

Na odwrocie odciśnięto pieczęć dziennika podawczego Instytutu Polskiego im. św. Stanisława 

w Rzymie, z numerem „/--”. 
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264 V. i P. Palleri, projekt 

 portierni w hospicjum polskim 

w Rzymie, 1930, akhss, teka iv/1





nowy projekt tych samych pomieszczeń (il. 266–267)148. Na rzucie poziomym 

czerwoną kredką zaznaczono nowe ścianki działowe, a żółtą ściany przeznaczone 

do wyburzenia. Rozrysowany został także nowy projekt fasady z czterema dużymi 

witrynami w miejsce niewielkich okien, powstałych zaledwie kilka lat wcześniej. 

Koncepcję architektoniczną elewacji frontowej zaakceptował stosowny urząd (Go-

vernatorato di Roma, Commisione Edilizia), co potwierdza odciśnięta na rysunku 

projektowym pieczęć. 

W latach trzydziestych xx wieku toczył się spór wokół pomieszczeń zajmowa-

nych przez stację naukową Polskiej Akademii Umiejętności. 10 kwietnia 1923 roku 

Akademia otrzymała od Józefa Michałowskiego księgozbiór liczący 16 tys. tomów. 

W 1927 roku, jeszcze przed ukonstytuowaniem się rady administracyjnej, w 12 po-

kojach na pierwszym i drugim piętrze urządzono pierwszą placówkę naukową 

 , teka /, Istituto Polacco di San Stanislao in in Roma. Progetto di restauro e ripristino 

delle aperture delle botteghe con le mostre originali in travertino nell’edificio dell’Istituto Roma 

 maggio . Na karcie o wymiarach  ×  cm, złożonej na siedem osobno foliowanych 

części, piórkiem, na papierze maszynowym narysowano rzut przyziemia pomieszczeń w skrzyd-

łach ujmujących kościół od wschodu i zachodu (projekt w dwóch identycznych egzemplarzach). 

Kolorem brązowym zaznaczono aktualny stan, żółtym planowane wyburzenia części murów, 

a czerwonym nową szerokość otworów okiennych i drzwiowych oraz projektowane ścianki 

działowe. Do planu zostały załączone dwie fotografie hospicjum ukazujące naroże między 

ulicami via delle Bothege Oscure a via dei Polacchi dawniej i współcześnie (opatrzone opisami: 

„L’edificio in origine” oraz „L’edificio nello stato attuale”). Na planie widoczne są także pieczęcie: 

. Architekta Emanuelego Caniggii (     / . 

  /   /   /    

 ,  / . –); . Governatorato di Roma / Comissione Edilizia z datą 

   (zatwierdzenie projektu przebudowy); . Kościoła polskiego z podpisem rektora 

ks. Stanisława Janasika. Na drugim egzemplarzu widnieje jedynie sygnatura duchownego. 
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265 V. i P. Palleri, projekt mebli 

do portierni w hospicjum polskim 

w Rzymie, 1930, akhss, teka iv/2





i bibliotekę tej instytucji149. Dwa pokoje zarezerwowało Ministerstwo Wyznań 

i Oświecenia Publicznego dla swoich stypendystów. Tam trafił bogaty zbiór foto-

grafii dzieł sztuki, ofiarowany przez hrabiego Karola Lanckorońskiego150. W latach 

trzydziestych xx wieku administratorzy dążyli do odzyskania znacznej części 

hospicjum. Być może w związku z tymi staraniami zamówiono w biurze Caniggii 

wspomniany projekt przebudowy. W lutym 1938 roku zarządzający kompleksem 

zlecili temu samemu architektowi przeprowadzenie ekspertyzy pomieszczeń za-

jętych przez bibliotekę. Uwagi specjalisty zreferował na posiedzeniu rady admini-

stracyjnej Józef Maria Bocheński, stwierdzając zły stan murów i stropów, którym 

groziło zawalenie pod ciężarem szaf bibliotecznych151. O sytuacji poinformowano 

ówczesnego dyrektora biblioteki Józefa Michałowskiego, prosząc go o odciążenie 

 , sygn. -, k. r; Morawski , s. –. Hrabia Józef Morawski zaoferował  

swoje zbiory biblioteczne już w  r., przeznaczając je dla przyszłej stacji naukowej w Rzymie. 

Uroczyste przekazanie zasobu nastąpiło dopiero  czerwca  r. w obecności ministra spraw 

zagranicznych Konstantego Skirmunta i przedstawicieli polonii rzymskiej. Michałowski kie-

rował biblioteką do  r., kiedy to został aresztowany przez hitlerowców zajmujących Rzym. 

Został zwolniony z więzienia dzięki interwencji Stolicy Apostolskiej i zamieszkał w skromnym 

mieszkaniu, w którym zmarł w  r. Jeszcze po wojnie krótko kierował biblioteką, ale w  r. 

przejęły ją władze komunistyczne, a Michałowski został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska. 

Biblioteka, którą stworzył została włączona do . 

 , sygn. -, k. r.

 , sygn. -, k. r.
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266 E. Caniggia, projekt 

przebudowy pomieszczeń na 

parterze w przylegających do 

kościoła skrzydłach wschodnim 

i zachodnim hospicjum polskiego 

w Rzymie, rzut poziomy, 1935, 

akhss, teka ii/8





murów i zwrot kosztów związanych z pracami wzmacniającymi konstrukcję tej 

części gmachu. Ostatecznie jesienią 1938 roku stacja Polskiej Akademii Umie-

jętności została przeniesiona z budynku hospicjum do Palazzo Doria-Pamphili, 

gdzie funkcjonuje do dzisiaj. W 1938 roku Janasik zwrócił się – za pośrednictwem 

ambasadora Bolesława Wieniawy-Długoszewskiego – do ministra spraw zagra-

nicznych Józefa Becka z prośbą o wsparcie finansowe dla kościoła znajdującego 

się w trudnej sytuacji materialnej152. Środki miały być przeznaczone między in-

nymi na gruntowny remont pomieszczeń opuszczonych przez Polską Akademię 

Umiejętności153. Zapewne wówczas przebudowano według projektu Caniggii 

z 1935 roku fasadę i pomieszczenia w obu skrzydłach hospicjum przylegających 

do kościoła (il. 266–267). 

Krótko, bo zaledwie przez pięć lat, jedno z pomieszczeń w hospicjum służy-

ło założonemu 19 listopada 1934 roku Oddziałowi Młodych przy Towarzystwie 

imienia Adama Mickiewicza154. Cel tego stowarzyszenia stanowiła – jak zapisano 

w sprawozdaniu – „propaganda Polski i polskości we Włoszech drogą urządzenia 

zebrań odczytowych, zebrań towarzyskich, umieszczania w gazetach i pismach 

 , sygn. -, k. r: list Stanisława Janasika do Wieniawy-Długoszewskiego,   .

 , sygn. -, k. r–v: list Stanisława Janasika do Ministra Spraw Zagranicznych, 

  . 

 , sygn. -, k. r–r: Sprawozdanie z działalności autonomicznego „Oddziału Mło-

dych” przy Towarzystwie imienia Adama Mickiewicza w Rzymie za rok szkolny /.  
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267 E. Caniggia, projekt 

przebudowy pomieszczeń na 

parterze w przylegających do 

kościoła skrzydłach wschodnim 

i zachodnim hospicjum polskiego 

w Rzymie, fasada, 1935, akhss, 

teka ii/8





periodycznych włoskich artykułów, dotyczących zagadnień życia polskiego oraz 

przez urządzanie lekcyj języka polskiego dla Włochów”155. Obok organizowania 

regularnych odczytów, odbywających się na terenie polskiego hospicjum, gdzie 

Oddział miał swoją siedzibę, jego członkowie pomagali przedstawicielom pol-

skiego sportu i sztuki. Kiedy do Włoch przyjechał na kurację lekkoatleta Janusz 

Kusociński, Odział zwrócił się do Włoskiego Komitetu Olimpijskiego z prośbą 

o udostępnienie Polakowi boisk sportowych na Sycylii. Różnego rodzaju pomocy 

doświadczyli ze strony organizacji tenisiści Jadwiga Jędrzejewska i Ernest Witt-

mann, biorący udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Włoch156. Towarzy-

stwo zwróciło się również do rady administracyjnej z wnioskiem o upamiętnienie 

Józefa Piłsudskiego popiersiem lub portretem w sali zebrań (sali św. Stanisława). 

Organizacja otrzymała na to zgodę, o czym poinformowano ambasadora polskie-

go przy królu Włoch Alfreda Wysockiego i prezesa Towarzystwa Leonarda Ko-

ciemskiego157. W tym czasie trafił do hospicjum portret innego wodza polskich sił 

zbrojnych – Edwarda Rydza-Śmigłego. Namalował go w Rzymie w 1936 roku Wik-

tor Mazurowski (il. 268)158. O popiersiu (portrecie?) z fundacji Oddziału Młodych 

 Ibidem, r.

 Ibidem, r–r.

 , sygn. -, k. r: list Stanisława Janasika do Alfreda Wysockiego,   ; k. r: list 

Stanisława Janasika do Leonarda Kociemskiego,   .  

 Obraz o wymiarach  ×  cm, w kształcie stojącego prostokąta, namalowany techniką olejną 

na płótnie, jest osadzony w drewniano-gipsowej, brązowej ramie. Edward Rydz-Śmigły został 

przedstawiony w ujęciu popiersiowym, w trzech czwartych zwrócony w prawo, w uroczystym 
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Edwarda Rydza-Śmigłego, 1936, 

hospicjum polskie w Rzymie





więcej informacji nie udało się odnaleźć. Wiadomo natomiast, że w 1937 roku 

popiersie marszałka, odlane z brązu przez Franciszka Strynkiewicza (1893–1996), 

podarował hospicjum ksiądz Walerian Meysztowicz159. Obecnie znajduje się ono 

w zbiorach Ambasady Polskiej przy Stolicy Apostolskiej. 

Rektorat księdza Stanisława Janasika i remont świątyni 

Decyzje rady administracyjnej w pierwszych latach jej funkcjonowania kon-

centrowały się na odbudowie prestiżu kościoła polskiego. Dużą rolę odegrał 

w tej kwestii ksiądz Stanisława Janasik (1882–1942)160. Starania o objęcie funkcji 

rektora kościoła polskiego podjął już w 1931 roku. Jako audytor Roty Rzymskiej, 

uzyskawszy poparcie papieża, wystosował do metropolity krakowskiego prośbę 

o nominację na tę funkcję, tłumacząc w liście, że decyzja o przyznaniu mu jej by-

łaby „po myśli Ojca św.”161 Sapieha obiecał „podać kandydaturę do wiadomości 

Episkopatu i Rządu Polskiego”162, ale sprawę opóźniał. Ostatecznie ksiądz Janasik 

odebrał nominację dopiero pod koniec tego samego roku. W poczet jego zasług 

należy zaliczyć uporządkowanie dokumentów kościoła, uregulowanie szeregu 

kwestii prawnych i majątkowych, a w szczególności gruntowny remont świąty-

ni. Jej odnowienie, rozebranie ambony, naprawę organów i renowację ołtarzy 

polecili wizytatorzy watykańscy goszczący w kościele 28 stycznia 1933 roku163. 

Do remontu przystąpiono niemal natychmiast. Rektor zainicjował odczyszcze-

nie i odnowienie fresków na sklepieniu oraz w lunetach, a także odnowienie 

obrazów ołtarzowych. Prace zlecono bliżej nieznanemu malarzowi Pepiemu 

Marianowi164. 

Drugim istotnym zadaniem było wyburzenie ambony, którą postawiono za-

raz po odzyskaniu świątyni, nie uzgadniając tego jednak z władzami kościelnymi 

i – jak zanotował Janasik – „nie w stylu kościoła”165. Projektantem kazalnicy był 

Antoni Madeyski. Umowę na realizację zlecenia rzeźbiarz podpisał z księdzem 

Józefem Florczakiem 8 czerwca 1920 roku w konsulacie polskim w Rzymie166. 

Zobowiązał się wówczas do wykonania ambony w narożu nawy, zgodnie z włas-

nym projektem (ściślej drugim spośród przedstawionych wariantów): „według 

stroju generalskim i na jasnym, neutralnym tle. Twarz sportretowanego jest modelowana szki-

cowo, malarsko. W lewym dolnym rogu płótna znajduje się sygnatura:  /  

. Na odwrocie płótna naniesiono napis „W. Mazurowski / Via delle Botthege Oscure  / 

Roma / ”. 

 Zahorski , s. . 

 Stanisław Janasik pochodził z rodziny mieszczańskiej, był synem Bartłomieja i Marianny 

z Poznańskich. Uczył się w gimnazjum, a następnie w seminarium duchownym w Poznaniu. 

Studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim. W  r. otrzymał święcenia kapłańskie, a rok 

później obronił doktorat z prawa kanoniczego. Od  r. był profesorem w poznańskim se-

minarium duchownym, a w latach – jego rektorem. W  r. uzyskał tytuł tajnego 

szambelana papieskiego, a w  r. kanonika honorowego kapituły katedralnej w Poznaniu. 

W  r. objął funkcję oficjała sądu metropolitalnego i kanonika gremialnego kapituły pry-

masowskiej w Gnieźnie. W  r. został powołany na audytora Roty Rzymskiej i otrzymał 

jednocześnie godność papieskiego prałata domowego. Glemp , s. –; Banaszak b, 

s. ; Chrzanowski, Kornecki , s. .

 , sygn. -, k. r: list Stanisława Janasika do Adama Sapiehy,   .

 , sygn. -, k. r: list Stanisława Janasika do bpa Henryka Przeździeckiego,   .

 , sygn. -, k. r; sygn. -, k. r; sygn. -, k. r.

 , sygn. -, k. r: rachunek Pepiego Mariana,   . 

 , sygn. -, k. r. 

 , sygn. -, k. r–v: kontrakt z Antonim Madeyskim, zarejestrowany   .





projektu no 2, na dwóch kolumienkach (w rogu)”167. Dzieło miało być wykonane 

w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy, za kwotę 10 tys. lirów. Administratorzy 

zobowiązali się pokryć koszty prac związanych z zamurowaniem istniejących, 

dolnych drzwi w narożu między nawą a zakrystią, wybiciem nowych, górnych, 

prowadzących na ambonę z zakrystii, wzmocnieniem posadzki i wykonaniem 

drewnianych schodków. Natomiast Madeyski, oprócz robocizny, miał zakupić 

niezbędny materiał, wykonać projekt schodów oraz zaplecka ambony. Rysunek 

projektowy Madeyskiego (nr 2) zachował się w zbiorach Biblioteki Kórnickiej168. 

Ukazuje on rzut poziomy, widok frontalny oraz widoki frontalny i boczny sa-

mego kosza ambony (il. 269). Na dwóch postumentach o kwadratowym rzucie 

artysta osadził dwie kolumny z toskańskimi kapitelami, podtrzymujące pięcio-

boczny kosz, dołem i górą profilowany, z prostokątnymi, brązowymi polami 

 Ibidem.

  , sygn. /, k. . Jest to projekt w skali :, podpisany: „Ambona do kościoła 

św. Stanisława w Rzymie”, sygnowany w prawym dolnym rogu: [oni]  . 

Autor niniejszej książki uprzejmie dziękuje pani Monice Małeckiej z   za udostępnienie 

listów Madeyskiego oraz projektu ambony. 
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269 A. Madeyski, projekt ambony 

w kościele polskim w Rzymie, 1920, 

pan bk, sygn. 14482/2, k. 6

270 E. Caniggia, projekt ambony 

w kościele polskim w Rzymie, 

ok. 1933, akhss, sygn. ii-114, k. 119





w jasnych, listwowych obramieniach. Pomiędzy kapitelami a koszem Madeyski 

zaprojektował płytę z biegnąca wzdłuż krawędzi inskrypcją, której fragment 

widoczny na rysunku brzmi: na chwałę rodakom dla serc krzepienia 

ofiarował […]. 

W 1933 roku powstała nowa ambona, której projekty zachowały się do dziś. 

Jak już zostało wspomniane, wykonała je firma rodziny Caniggia (il. 270)169. 

Kazalnicę wkomponowano w naroże między nawą a prezbiterium. Kosz został 

osadzony na profilowanym gzymsie, wspartym na konsolach, z podwieszonymi 

girlandami. Ściany o falistym rzucie zdobi płycina z monogramem ihs i krzy-

żem otoczonymi wieńcem i wiciami roślinnymi. Na profilowanej balustradzie 

umieszczono dwa wazony. Baldachim, podobnie jak kosz, został osadzony na 

gzymsie z konsolami, a w jego podniebienie wkomponowano wyobrażenie go-

łębicy Ducha Świętego. 

Nowy, istniejący do dzisiaj prospekt organowy o dwóch manuałach i szesnastu 

rejestrach z napędem elektrycznym (il. 74) zamówiono u Giovanniego Tamburi-

niego z Cremy, „chlubnie znanego we Włoszech budowniczego organów”170.

Najdłużej trwały prace przy nowych mensach i antepediach ołtarzowych. 

Dwa spośród tych ostatnich ufundowali księża Tadeusz Zakrzewski i Stanisław 

Janasik171, a pozostałe wykonano ze środków ofiarowanych przez prymasa 

Augusta Hlonda (2 tys. lirów), ambasadora Władysława Skrzyńskiego (500 li-

rów) i hrabinę Marię de Lenval Czosnowską, żonę Izydora Czosnowskiego 

(3 tys. lirów)172. Projekt został zamówiony u Antoniego Madeyskiego, miesz-

kającego na stałe w hospicjum polskim. Plany zyskały aprobatę rzymskiego 

Urzędu Ochrony Zabytków Prowincji Lazio (5 lipca 1934) oraz wikariusza 

urzędu Sacra Visitatio Apostolica (9 lipca 1934)173. Wszystkie antepedia wyko-

nano w tej samej kolorystyce, łącząc szarości i czerwienie. W centrum każdej 

z tkanin został umieszczony krzyż – w polu okrągłym na antepedium prze-

znaczonym do ołtarza głównego oraz w polach owalnych na tych do ołtarzy 

bocznych (il. 271–272). W połowie 1934 roku Antoni Madeyski zakupił marmu-

ry174, które transportowano do rzymskiej świątyni w drugiej połowie 1934 roku 

i pierwszej połowie kolejnego175. Część materiału zamówił w lipcu 1935 roku 

w firmie Amadea Ernesta w Carrarze176. Prace kamieniarskie wykonał Giustino 

Guazzaroni, brązownicze Gioachino Cavallari, a pozłotnicze Guido Vitali177; 

 , sygn. -, k. . 

 , sygn. -, k. r. Organy kosztowały   lirów. Wyzłocono również balustradę chóru 

muzycznego za  tys. lirów. , sygn. -, k. r. 

 , sygn. -, k. r: list Stanisława Janasika do Antoniego Madeyskiego,   . 

 , sygn. -, k. r–r: Liber oblationum pro ecclesia nationali sancti Stanislai in Urbe. 

 , sygn. -, k. r: zatwierdzenie projektów Antoniego Madeyskiego,   ; k. r: 

zatwierdzenie projektów Antoniego Madeyskiego,   . 

 , sygn. -, k. r–r: rachunki Antoniego Madeyskiego,  ,  ,  ,   

. 

 , sygn. -, k. r–r: rachunki Antoniego Madeyskiego, : ,  x; ,  ; ,  ; 

: ,  ;  ; ,  ; , ,  ;  v; , , , ,  ;  .

 , sygn. -, k. r: rachunek Antoniego Madeyskiego,   ; k. r: rachunek firmy 

Amadea Ernesta,   . Pełna nazwa tego przedsiębiorstwa z siedzibą w Carrarze brzmiała: 

Amadeo Ernesto. Negoziante in marmi bianchi e colorati. Lavori di architettura, ornato e scul-

tura decorativa Roma-Carrara.  

 Od lipca  do marca  r. Madeyski pobierał od Janasika od tysiąca do  tys. lirów na zakup 

niezbędnych materiałów i opłacenie robotników, od kwietnia  r. środki te systematycznie 





nadzorował ich Madeyski178. Dopiero po zakończeniu robót rzeźbiarz wycenił 

swoje usługi – wykonanie rysunków i nadzór nad realizacją projektów – na 

10 tys. lirów. Z uwagi na brak środków rada administracyjna pod przewod-

nictwem metropolity krakowskiego obniżyła wysokość wynagrodzenia do 

zmniejszały się. W sumie koszt wykonania ołtarzy wyniósł   liry. , sygn. -, k. r–

–r;  , /, k. r: Rachunek wpływów i wydatków na robotę pięciu ołtarzy do kościoła 

św. Stanisława przy ulicy Botteghe Oscure w Rzymie, począwszy od dnia   .

 , sygn. -, k. r: rachunek Giustina Guazzaroniego,   . Ponadto w prace zaan-

gażowani byli brązownik Gioachino Cavallari i pozłotnik Guido Vitali;  , /, k. r: 

Rachunek wpływów i wydatków na robotę pięciu ołtarzy do kościoła św. Stanisława przy ulicy 

Botteghe Oscure w Rzymie, począwszy od dnia   .

271 A. Madeyski, projekt antepe-

dium ołtarza głównego w kościele 

polskim w Rzymie, 1934, akhss, 

sygn. ii-114, k. 111

272 A. Madeyski, projekt antepe-

dium ołtarza bocznego w kościele 

polskim w Rzymie, 1934, akhss, 

sygn. ii-114, k. 112
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6 tys. lirów, jednocześnie dziękując autorowi „za piękny rysunek, jak i śliczny 

dobór marmurów w antepediach”179. Fundatorów nowych nastaw oraz ich 

autora upamiętniają wmurowane obok ołtarzy tabliczki (il. 273)180. Organy po-

święcił Adam Sapieha 25 grudnia 1936 roku, ołtarze zaś zostały konsekrowane 

6 stycznia następnego roku181. Z tej okazji rada administracyjna ufundowała 

pamiątkową tablicę, wmurowaną w ścianę apsydy w marcu 1937 roku182. 

W dwudziestoleciu międzywojennym wnętrze kościoła pełniło funkcję 

miejsca pamięci o szczególnie zasłużonych dla świątyni osobach oraz przed-

stawicielach polskiego korpusu dyplomatycznego w Rzymie. Najpierw wmu-

rowano tablicę poświęconą pierwszemu rektorowi kościoła i hospicjum – Sta-

nisławowi Reszce. Następnie upamiętniano polskich dyplomatów pełniących 

służbę w Wiecznym Mieście w okresie międzywojnia: ambasadora przy Sto-

licy Apostolskiej Władysława Skrzyńskiego, ambasadora przy włoskim dwo-

rze królewskim Stefana Przeździeckiego, radcę kanonicznego Ambasady 

  , sygn. /, k. r: list Stanisława Janasika do Antoniego Madeyskiego,   .

 Na jednej z tabliczek wykuto inskrypcję:  .  /   .  

/ .   /  /  . Na drugiej tablicy 

umieszczono inskrypcję informującą zarówno o fundatorze, jak i o wykonawcach:  

.  /   /   .  / .  

 /      /    /

   /     . /   / -

 . 

 , sygn. -, k. r.

 , sygn. -, k. r.
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osoby zaangażowane w powstanie 

ołtarza bocznego w kościele polskim 

w Rzymie: fundatora ks. Sta-

nisława Janasika, projektanta 

Antoniego Madeyskiego i wykonaw-

cę Giustina Guazzaroniego





Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej Kazimierza Skirmunta oraz 

pierwszego prezesa rady administracyjnej hospicjum i kościoła polskiego Izy-

dora Czosnowskiego183. 

Tablicę upamiętniającą Reszkę wmurowano w kościele w 1931 roku (il. 274). Być 

może umieszczono ją w miejscu tej ufundowanej w 1601 roku przez ekonomów 

 Pierwszym posłem polskim, który po odzyskaniu niepodległości złożył listy uwierzytelniające 

na ręce Benedykta  został minister pełnomocny Józef Wierusz-Kowalski. Od  r. przedsta-

wicielem Rzeczypospolitej przy Watykanie był Władysław Skrzyński, który pełnił tę funkcję do 

grudnia  r.  października  r. poselstwo polskie przy Stolicy Apostolskiej, jako drugie 

po poselstwie w Paryżu, zostało podniesione do rangi ambasady.  lipca  r. Ignacy Mościcki 

podpisał dekret, na mocy którego nowym ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej mianowa-

no dyplomatę Kazimierza Papéego, który wcześniej był komisarzem generalnym w Wolnych 

Mieście Gdańsku (–) i posłem w Czechosłowacji (–). Od  r. ambasada 

mieściła się w Palazzo Frascara przy piazza della Pilotta , położonym między piazza Venezia 

a piazza di Trevi. Przed wojną w gronie urzędników pracujących w ambasadzie znaleźli się 

radca Stanisław Janikowski, radca kanoniczny ambasady ks. Walerian Meysztowicz, sekretarz 

Leon Siemiradzki (syn słynnego malarza) i attaché prasowy Zygmunt Zubrzycki. Wraz z przy-

stąpieniem Włoch do wojny zlikwidowano ambasadę polską przy Królestwie Włoch, a siedzibę 

ambasady przy Stolicy Apostolskiej przeniesiono w obręb Watykanu, do tzw. domu św. Marty. 

Tam przed  lutego  r. przewieziono wszystkie meble.  sierpnia  r. ambasada zyskała 

nową siedzibę na terenie Rzymu, przy via dei Villini /. Szczepan Wesoły wspominał, że 

lokalizacja placówki zmieniała się kilkukrotnie – ambasada mieściła się w budynkach na viale 

Trastevere, via Nomentana, na Parioli, Via Appia i wreszcie przy via San Pancrazio. W latach 

– znajdowała się w budynku przy via Cecilia Metella. , , sygn. , r–r: 

listy Kazimierza Papéego do Ministra Spraw Zagranicznych w Londynie,   ; k. r: listy 
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Stanisława Reszkę, kościół polski 

w Rzymie, 1931

275 A. Madeyski, projekt epita-

fium ks. Kazimierza Skirmunta 

w kościele polskim w Rzymie, 1937





hospicjum Mikołaja Mieleckiego i Fabiana Konopackiego184. Koszt wstawienia 

tablicy z 1931 roku poniosła rada administracyjna, a treść inskrypcji opracował 

prałat Giuseppe Trezzi185. 

Rok później wydano zgodę na umieszczenie w świątyni polskiej pomnika księdza 

Kazimierza Skirmunta, pracownika Ambasady rp przy Stolicy Apostolskiej, pocho-

wanego w grobowcu jezuitów na Campo Verano186. Inicjatorem powstania poświę-

conej temu duchownemu tablicy był ambasador przy Stolicy Watykańskiej Włady-

sław Skrzyński, pomysł ten pozostał jednak wówczas niezrealizowany. W 1936 roku 

interweniował w tej sprawie brat zmarłego Bolesław Skirmunt. Wówczas rektor Jana-

sik wystąpił do Kongregacji Świętej Wizytacji o zgodę na umieszczenie monumen-

tu w kościele, którą otrzymał w połowie tego samego roku187. Tablicę zamówiono 

u Antoniego Madeyskiego (il. 275)188. Skirmunt zaproponował treść inskrypcji oraz 

nadanie wizerunkowi zmarłego formy popiersia, w ujęciu profilowym, wykonanego 

na podstawie pośmiertnej fotografii189. Rzeźbiarz otrzymał wynagrodzenie w lutym 

1937 roku (il. 276)190. 

Kolejną osobą upamiętnioną w kościele polskim w Rzymie był Izydor Czos-

nowski, pierwszy prezes rady administracyjnej. Poświęcony mu pomnik ufun-

dowała bratowa zmarłego Bronisława, żona Piotra Czosnowskiego, przy udziale 

małżonki Izydora – Marii z Jełowieckich Czosnowskiej. Na pomnik wybrano sta-

rą płaskorzeźbę z przedstawieniem Anioła Zmartwychwstania autorstwa Oskara 

Sosnowskiego191, przechowywaną od końca xix wieku w rzymskim klasztorze 

Kazimierza Papéego do Ministra Spraw Zagranicznych w Londynie,   ; Samerek , 

s. –; Wesoły , s. ; Samerek , s. –.

 Iscrizioni , s. ; Chrzanowski, Kornecki , s. .

 , sygn. -, s. .

 Kazimierz Skirmunt, syn Konstantego i Gabrieli z Umiastowskich, był doktorem teologii i kano-

nikiem katedry wileńskiej. Reprezentował polskie duchowieństwo przy papieżu Benedykcie , 

a ten darzył go przyjaźnią i zaufaniem. Podczas pierwszej wojny światowej Skirmunt prowadził 

aktywną działalność mającą na celu pozyskiwanie pomocy dla kraju. Po odzyskaniu niepodle-

głości został radcą kanoniczym ambasady Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej 

(jego następcą został Walerian Meysztowicz). Uzyskał tytuł prałata i kanonika Santa Maria in 

Montesanto. Pochowano go na Campo Verano. Foksiński –, s. –; Chrzanowski, 

Kornecki , s. –.

 , sygn. -, k. r–v: listy Bolesława Skirmunta do Stanisława Janasika,   , 

  .

 , sygn. -, k. r: kopia listu Stanisława Janasika do Bolesława Skirmunta,   

.

 , sygn. -, k. r: list Bolesława Skirmunta do Stanisława Janasika,   . 

 , sygn. -, k. r–r: listy Stanisława Janasika do Bolesława Skirmunta, ,   

. 

 Pomnik Czosnowskiego w kościele polskim w Rzymie należy do znanych dzieł jednego z naj-

wybitniejszych polskich rzeźbiarzy Tomasza Oskara Sosnowskiego (Lameński , s. ; La-

meński , s. –). Rzeźbiarz uczył się u Antoniego Blanka, Pawła Malińskiego, w Berlinie 

u Christiana Raucha oraz w Rzymie u Pietra Teneraniego, a także w Akademii św. Łukasza. 

Był jednym z czołowych artystów o formacji neoklasycystycznej w polskiej kolonii w Rzymie. 

Płaskorzeźba jest jedną trzech wykonanych przez niego w tej technice realizacji tematu Anioł 

Zmartwychwstania. Po raz pierwszy artysta przedstawił go w nagrobku braci Bronisława i Euge-

niusza Sosnowskich w kościele Karmelitów w Warszawie. Pełnoplastyczna figura powstała przed 

 r., a uroczyste poświęcenie nastąpiło  lutego  r. Pełna powagi i szlachetnej prostoty 

rzeźba przyniosła sławę i uznanie twórcy w miejscowym środowisku. Sukces ten z pewnością 

przyczynił się do powtórzenia kompozycji w kolejnych pomnikach – w pełno plastycznym 

nagrobku księdza Jana Koźmiana w katedrze poznańskiej () oraz płaskorzeźbionych 

monumentach Konstantego Przeździeckiego w kościele Kapucynów w Warszawie (rzeźba 





Zmartwychwstańców (il. 277)192. Sprawę umieszczenia monumentu w kościele, 

w którym zmarły nie był pochowany, rozpatrywano przez kilka miesięcy. Z prośbą 

o wydanie niezbędnych pozwoleń i zaaprobowanie projektowanej formy pomni-

ka zwrócono się do protektora świątyni, czyli biskupa krakowskiego, a także do 

urzędników rzymskiego wikariatu oraz Komisji Sztuk Pięknych włoskiego Mini-

sterstwa Opieki nad Zabytkami193. Fundatorka zadeklarowała hojny datek na rzecz 

kościoła i pokrycie kosztów związanych z transportem i wmurowaniem tablicy194. 

Ze względu na to, że w kościele brakowało miejsca na tak monumentalne dzieło, 

postanowiono umieścić je w korytarzu hospicjum, przylegającym do świątyni od 

powstała przed  r., pomnik stanął w styczniu  r.), niezidentyfikowanym nagrobku 

w miejscowości Hyères na południu Francji (Lameński , s. ) oraz w prezentowanym 

monumencie rzymskim. Ten ostatni wyróżnia się głębszym reliefem, silniejszymi walorami 

światłocieniowymi. Temat Anioła Zmartwychwstania wpisuje się w szerszy nurt w ikonografii 

sepulkralnej z przedstawieniami Aniołów (Smutku, Śmierci, Sprawiedliwości), jaki w Polsce 

pojawił się w rzeźbie nagrobnej w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych  wieku. Według 

Lameńskiego pierwowzorem dla Sosnowskiego była rzeźba Anioł Zmartwychwstania dłuta 

Pietro Teneraniego na nagrobku Marii Collona w kościele Santa Maria sopra Minerwa w Rzy-

mie. Tenerani powtórzył ten sam motyw w czterech kolejnych nagrobkach: księcia Stefana 

Karola w Budapeszcie, lorda Northampton w Anglii, królowej Prus Elżbiety, żony Fryderyka 

Wilhelma , w Sanssouci oraz Czesława i Ewy Jaroszyńskich w kościele podominikańskim 

w Tywrowie. Dobrowolski , s. ; Lameński , s. . 

 , sygn. -, k. r–v: list Marii Czosnowskiej do Stanisława Janasika,   ; 

k. r–v: list Marii Czosnowskiej do Stanisława Janasika,   .

 , sygn. -, k. r: kopia listu Stanisława Janasika do Marii Czosnowskiej,   . 

 , sygn. -, k. r–v: list Marii Czosnowskiej do Stanisława Janasika,   .
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wschodu195. 30 kwietnia 1936 roku ksiądz Janasik wysłał władzom kościelnym zdję-

cie monumentu (jeszcze bez inskrypcji) i poinformował urzędników kurii o zgo-

dzie władz świeckich na wmurowanie tablicy196. Niedługo po tej dacie pomnik 

wstawiono i opatrzono inskrypcją, którą wykonał Madeyski. 

W kościele narodowym upamiętniono także Stefana Przeździeckiego (1870–

–1932), ambasadora Polski przy dworze królewskim w Rzymie197. Przyczynił się 

do tego jego brat Rajmund (Reinold) Przeździecki198. Projekt opracował Madeyski 

w 1936 roku (il. 278)199. Zgodę Kongregacji Świętej Wizytacji uzyskano 2 kwietnia 

1937 roku i w tym samym roku wmurowano tablicę (il. 279)200. 

 , sygn. -, k. r–v: list Bronisławy Czosnowskiej do Stanisława Janasika,   ; 

k. r: list Stanisława Janasika do Marii Czosnowskiej,   . 

 , sygn. -, k. r: list Stanisława Janasika do Kongregacji Świętej Wizytacji,   . 

Zdjęcie płaskorzeźby bez inskrypcji w: , sygn. -, k. r.

 Stefan Przeździecki był synem Konstantego i Elżbiety z hrabiów Zyberk-Platerów. Ukończył pra-

wo na uniwersytecie w Petersburgu. Zajmował się administrowaniem dobrami dziedzicznymi 

Mikołajewskich na Podolu. W  r. uzyskał zatwierdzenie dziedzicznego tytułu hrabiowskiego. 

W  r. opuścił Podole i przeniósł się do Warszawy. Organizował Protokół Dyplomatyczny 

, a następnie gabinet ministra. W  r. uzyskał stanowisko dyrektora Gabinetu Ministra 

i Protokołu Dyplomatycznego. W  r. został mianowany posłem nadzwyczajnym i ministrem 

pełnomocnym w Rzymie, a następnie ambasadorem  przy Kwirynale. Zmarł w Warszawie, 

pochowany przy kościele śś. Piotra i Pawła na Koszykach (obecnie spoczywa na cmentarzu na 

Bródnie). Szklarska-Lochmanowa , s. –; Chrzanowski, Kornecki , s. .  

 , sygn. -, k. r–v: list Rajmunda Przeździeckiego do Stanisława Janasika,   .

 , sygn. -, k. r.

 , sygn. -, k. r: list Sacra Visita Apostolica do Stanisława Janasika,   . 
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Ostatnia tablica z okresu dwudziestolecia międzywojennego upamiętnia Wła-

dysława Skrzyńskiego (1873–1937), ambasadora polskiego przy Stolicy Apostolskiej, 

którego zasługą było doprowadzenie do podpisania w 1925 roku konkordatu między 

Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską (il. 280)201. 

Okazją do manifestacji katolickiej konfesji odrodzonego państwa polskiego 

były niewątpliwie pielgrzymki krajowe i regionalne do Rzymu z okazji Roku Jubi-

leuszowego 1925. Opiekę nad pielgrzymami roztoczył Komitet Polski Obchodów 

Roku Świętego pod przewodnictwem arcybiskupa Jana Cieplaka, jeszcze do nie-

dawna więzionego w bolszewickim więzieniu. Na spotkanie z papieżem Piusem xi, 

obok wielu mniejszych grup pątników oraz indywidualnych osób, przybyli także 

uczestnicy dwóch pielgrzymek ogólnonarodowych: młodzieżowej pod patronatem 

kardynała Aleksandra Kakowskiego i przewodnictwem księży prefektów – z księ-

dzem Feliksem de Ville, sekretarzem generalnym ich stowarzyszenia w Polsce na 

czele – oraz krajowej, organizowanej przez księdza Wojciecha Tomka, pod egidą 

biskupów przemyskich Anatola Nowaka i Karola Fischera202. Pielgrzymi zostali 

 Władysław Skrzyński, syn Zdzisława, właściciela majątku Bachórz pod Przemyślem, i Cele-

styny z Dunin-Borkowskich, w młodym wieku rozpoczął karierę dyplomatyczną w służbie 

austriackiej, jako attaché księcia Schomburga. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę 

współorganizował Ministerstwo Spraw Zagranicznych, uzyskując stanowisko wiceministra. 

Ożenił się z Hiszpanką Izabelą markizą Silva de Santa Cruz. Jako ambasador  przy Watyka-

nie doprowadził do zawarcia w  r. konkordatu. Pochowano go w Bachórzu. Biliński b 

s. –.

 Wojtyska , s. –.
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ciepło przyjęci przez papieża. Uczestniczyli w odprawianych przez głowę Kościoła 

porannych mszach oraz kilku audiencjach. 

Administratorzy świątyni podjęli decyzję o wmurowaniu tablicy upamiętnia-

jącej mszę odprawioną przez Achillego Rattiego w 1921 roku w odzyskanym przez 

Polaków kościele203. Wmurowano ją w 1929 roku. Rok później dodano popiersie 

hierarchy z brązu, ujęte girlandami oraz orła wzorowanego na tych z elewacji hospi-

cjum (il. 281)204. Fundatorem monumentu był Izydor Czosnowski, co odnotowano 

w inwentarzu kościoła205. To Czosnowski dostarczył rysunki poszczególnych ele-

mentów dekoracji tablicy wykonanych z brązu – popiersia, orła i girland. Lechosław 

Lameński przypisał dzieło Madeyskiemu206. W inwentarzu zapisano, że tablicę 

wykonał Alessandro Piermatteo, którego warsztat działał na via Sistina, a detale 

z brązu – Władysław Szyndler207. 

Okazją do ponownego zamanifestowania obecności Polski na mapie Europy 

oraz przywiązania Polaków do wiary katolickiej były obchody Roku Jubileuszowego 

1933/1934. W drugiej połowie czerwca 1933 roku instytuty Akcji Katolickiej zorgani-

zowały pielgrzymkę Polaków z Warszawy, Płocka, Pelplina oraz innych miast Polski 

do Rzymu. Wcześniej, 3 maja, biskupi polscy odprawili w kościele św. Stanisława 

uroczyste nabożeństwo z tej okazji208. Druga, podobnie liczna pielgrzymka odbyła 

się w październiku tego samego roku. Uczestniczyli w niej między innymi nuncjusz 

Francesco Marmaggi, generał jezuitów Włodzimierz Ledóchowski oraz ambasador 

Polski przy Stolicy Apostolskiej Władysław Skrzyński209.

Wyposażenie kościoła, zakrystii i hospicjum opisano w dwóch inwentarzach: 

włoskim, niedatowanym, sporządzonym przez G. Rossi-Dorię i zaaprobowanym 

przez Roberta Peniniego, stojącego na czele Direzione delle Galerie e Musei del 

Lazio Roma210 oraz polskim, opatrzonym datą 10 października 1927 roku i spi-

sanym przez siostrę zakonną Kazimierę Marcińską211. W pierwszym wykazie 

uwzględniono dzieła sztuki znajdujące się w kościele i zakrystii – ołtarze, obrazy, 

epitafia, podając lakoniczne i często błędne dane historyczne oraz krótką biblio-

grafię. Drugi z kolei jest prostym, oszczędnym w treści spisem paramentów litur-

gicznych i obrazów w kościele i zakrystii, a także mebli i przedmiotów codzien-

nego użytku znajdujących się w hospicjum; do tego inwentarza wpisano nowe 

przedmioty i dzieła ufundowane w latach 1929–1931. Na podstawie obu wykazów 

oraz inwentarza z 1878 roku można zidentyfikować obiekty, które stanowiły pier-

wotne wyposażenie kompleksu polskiego w Rzymie, a przede wszystkim wskazać 

te dzieła, które stały się własnością kościoła po 1878 roku lub w dwudziestoleciu 

międzywojennym. 

 Tablica o wymiarach  ×  cm, wykonana z marmuru i brązu, z rytą i złoconą inskrypcją 

o treści:   .  .  /      /  

 /   /  . . .   /   

. . /    /     /  

 /   / .

 , sygn. -, k. r; sygn. -, k. r; sygn. -, k. v; Zahorski , s. .

 , sygn. -, s. .

 Lameński , s. .

 , sygn. -, k. r: odpis protokołu zebrania prowizorów,   .

 Wojtyska , s. . 

 Ibidem, s. –.

 , sygn. -. 

 , sygn. -.





Wśród nowo pozyskanych elementów wyposażenia znalazł się namalowany na 

blasze obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Trudno jednak identyfikować to dzie-

ło z realizacją tego samego tematu ikonograficznego, odnotowaną w inwentarzu 

z 1610 roku, chyba że wzmiankowany wówczas obraz został całkowicie przemalo-

wany w omawianym okresie (il. 282). Autorka włoskiego inwentarza zadatowała 

dzieło na xvi wiek i przypisała szkole północnej212. Przytoczyła również umiesz-

czony na obrazie napis reg[i]na r[e]gni p[o]l[o]niae &  r [ e ] f[v] g[i] vm 

pecc[ato]rvm o[ra] p[ro] n[obis] oraz umieszczoną na nieistniejącej już 

ramie inskrypcję o treści: omni die dic mariae laudes, a więc pierwszy wers 

pieśni Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego (1666–1734)213. 

W narodowym kościele polskim nie mogło zabraknąć wizerunku koronowa-

nej 2 lipca 1927 roku Matki Boskiej Ostrobramskiej. Dekret o koronacji wileń-

skiego obrazu wydał Pius xi. Replikę czczonego wizerunku ofiarowała świątyni 

polskiej hrabina Janina Umiastowska, co potwierdzają liczne źródła archiwal-

ne214, w tym skierowane do niej 12 marca 1930 roku podziękowania członków 

rady administracyjnej215. Kwestia autorstwa obrazu została objaśniona w treści 

 , sygn. -, k. r.

 Ibidem, k. r.

 , sygn. -, k. r; sygn. -, k. r; sygn. -, k. r–r: Inwentarz kościoła 

św. Stanisława.

 , sygn. -, k. r. Według niepublikowanego rękopiśmiennego opracowania zatytu-

łowanego „Historia obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rzymie” autorstwa Stanisławy 

Gorzuchowskiej (, b. sygn.,  ) obraz ofiarowała papieżowi Piusowi  hrabina 

282 Matka Boska Częstochowska, 

pierwsza połowa xx w., hospicjum 

polskie w Rzymie
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znajdującego się na nim napisu216. Dzieło namalowała Łucja Bałzukiewiczów-

na (1887–1976), uczennica Olgi Boznańskiej, znana wileńska malarka, wykonująca 

liczne renowacje obrazów w Wilnie i Lublinie. Projekt ramy i być może koron 

narysował Benedykt Kubicki (1874–1951), wileński malarz, profesor Wydziału 

Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego, a zrealizował wileński złotnik 

Ksawery Gorzuchowski. W 1930 roku zakupiono do obramienia wykonaną z brą-

zu podstawę (il. 283)217. 

Umiastowska z podziękowaniem za koronację wileńskiego wizerunku. Autorka nie wyjaśniła, 

w jakich okolicznościach dzieło to znalazło się w kościele polskim. Błędnie również stwierdziła, 

że autorem obrazu był prof. Jan Rutkowski.

 Na wysokim postumencie, na planie prostokąta, o wklęsłych zwężających się ku górze bokach 

osadzono ozdobną ramę, profilowaną, z wyoblonymi narożnikami i o dekoracyjnym wklęsło-

-wypukłym zwieńczeniu z Orłem Polskim. W ramie znajduje się wizerunek Matki Boskiej 

Ostrobramskiej. Obraz wykonano na drewnianym podłożu. Na wizerunek nałożono złoconą 

sukienkę, pokrytą szczelnie ornamentem roślinnym z wiciami i różami. Na banderoli w zwień-

czeniu ramy umieszczona została inskrypcja:    , 

a wzdłuż dolnej partii obramienia:       

      . .    

    /      / 

.    . ; ostatnia inskrypcja jest usytuowana w lewym, górnym rogu 

ramy i brzmi:   .  /   . -

 /  . .  /   .  

 , sygn. -, s. . Podstawę nabyto za fundusze pochodzące ze składek różnych osób 

( lirów), dochodów administracji ( lirów) oraz ofiar Skrzyńskiego i Skirmunta (po 

 lirów). 

283 Ł. Bałzukiewiczówna,  Matka 
Boska Ostrobramska, projekt 

ramy – B. Kubicki, złote i srebrne 

aplikacje – K. Gorzuchowski, 1929, 

kościół polski w Rzymie

283





We wspomnianym włoskim inwentarzu odnotowano stacje drogi krzyżowej, 

które zastąpiły wcześniejsze, drewniane, płaskorzeźbione. Nowe, opatrzone datą 

1900, miały postać rycin ujętych w przeszklone, złocone ramki218. Uwzględniono 

także obraz Święty Józef z Dzieciątkiem, dzieło o przeciętnej klasie artystycznej, 

namalowane w 1892 roku przez F. Monacellego (il. 284). Ponadto ujętych zo-

stało pięć wielkich obrazów, ale spisująca obiekty siostra zakonna nie potrafiła 

opisać ich tematyki, nie wskazała również lokalizacji płócien219. Być może były 

wśród nich dzieła zachowane do dzisiaj w różnych częściach hospicjum. Jed-

nym z nich jest obraz sygnowany przez Henryka Siemiradzkiego i datowany na 

1868 rok (il. 285–287), a wiszący w pokojach reprezentacyjnych kompleksu na 

drugim piętrze wschodniego skrzydła220. Przedstawia Diogenesa z Synopy, sę-

dziwego mężczyznę odzianego jedynie w płat sukna, w prawej ręce trzymającego 

kij, stojącego obok młodego, siedzącego na kamieniu chłopca, ubranego w krótką 

przepaskę na biodrach i czerpiącego dłonią wodę ze strumyka, by się napić. W tle 

widać leśny krajobraz, a dalej pejzaż z widokiem Akropolu w Atenach. W prawym 

dolnym rogu płótna artysta wyobraził rozbity dzban, a wśród drzew pasące się 

owce. Płótno ofiarowali zapewne syn malarza, Leon Siemiradzki, członek rady 

administracyjnej hospicjum polskiego i jego siostra Stanisława, pracująca w se-

kretariacie rady. 

 , sygn. -, k. r. 

 , sygn. -, s. .

 Obraz o wymiarach  ×  cm ( ×  cm z ramą), namalowany techniką olejną na 

płótnie. 
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Drugim dziełem zdobiącym sale hospicjum, obecnie salę konferencyjną, jest 

sygnowany obraz Jana Styki z 1912 roku, ukazujący Jezusa jako dobrego Samary-

tanina (il. 288)221. Artysta przedstawił mężczyznę leżącego w poprzek biegnącej 

ukośnie drogi, odzianego w długą tunikę w odcieniach ciemnego brązu i zieleni, 

przepasaną na biodrach, obutego w brązowe sandały i z kijem przy boku. Pochyla 

się nad nim młody chłopiec o długich, kręconych włosach, ubrany w brązową tuni-

kę sięgającą kolan, przepasaną czerwonym paskiem, ze skórzaną torbą przerzuconą 

przez prawe ramię. W tle, za nimi, ukazana jest mglista postać Chrystusa niosące-

go krzyż, z wyraźniej zaznaczoną twarzą, okoloną brodą i długimi, opadającymi 

na ramiona włosami, na których spoczywa korona cierniowa222. Na metalowej 

tabliczce umieszczonej na ramie odnotowano informację, że obraz podarował 

do kościoła polskiego prałat Antoni Korybut-Daszkiewicz, rektor kościoła Matki 

Boskiej Częstochowskiej w San Remo.

Identyfikacja pozostałych, wpisanych do wspomnianego inwentarza trzech 

„wielkich” obrazów w sali jest niemożliwa. Po wspomnianych w poprzednich 

rozdziałach portretach Anny Jagiellonki i Stefana Batorego, króla Augusta ii 

i Augusta III, „wielkiego kanclerza koronnego” Jana Sobieskiego, biskupów 

Denhoffa i Radziejowskiego, rektorów kościoła, ślad zaginął. Nie zachowały się 

także obrazy z przedstawieniami Najświętszego Serca Jezusa i Najświętszego 

 Obraz o wymiarach  ×  cm ( × , cm z ramą), namalowany techniką olejną na 

płótnie.

 Niemal identyczny obraz namalował Styka na Capri w  r.; dzieło dostępne online: www.

stykafamilyart.com/jan_religious__p.html [stan na  listopada ].
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Serca Marii223. W Krakowie jest natomiast przechowywany malarski wizerunek 

św. Teresy od Dzieciątka Jezus autorstwa Stefana Bakałowicza. Dzieło to podarował 

kościołowi polskiemu Witold Kozłowski po otrzymaniu posady w Ministerstwie 

Spraw Zagranicznych. Jako członek rady administracyjnej zaapelował o otoczenie 

obrazu szczególną opieką, a w razie gdyby administratorzy kościoła z czasem za-

pragnęli usunąć wizerunek (co musiało być praktykowane), prosił o przekazanie 

go krakowskiemu kościołowi garnizonowemu św. Agnieszki. Według informacji 

zamieszczonych w kronice sióstr tak właśnie się stało w 1937 roku, w okresie rektor-

stwa księdza Janasika224. Wspomniany obraz nie był jedynym darem Kozłowskiego. 

Ofiarował on również kościołowi polskiemu portret biskupa Cieplaka (autorstwa 

Józefa Mehoffera) i własne popiersie odlane w gipsie (Józef Jury). Dzieła te odno-

towano w inwentarzu kościoła, niestety później zaginęły225. 

Wspomniany inwentarz zawiera drobiazgowy spis paramentów liturgicznych, 

mebli i naczyń w hospicjum. Uwzględniono w nim 20 ornatów (7 białych, 2 zielo-

ne, 7 czerwonych, 3 czarne i fioletowy), 8 dalmatyk (2 białe, 2 czarne, 2 fioletowe, 

2 czerwone), 6 kap (3 czerwone, 2 białe i czarną), 4 welony, 22 antepedia, a tak-

że nakrycia, zasłony, dywany oraz kilkadziesiąt sztuk bielizny kościelnej (w tym 

36 puryfikaterzy, 10 palek i 15 korporałów)226. Z pierwotnego wyposażenia zakrystii 

zachowało się tylko kilka naczyń liturgicznych: kielichy (srebrny oraz 3 pozłacane 

 , sygn. -, s. .

 , sygn. -, k. r, v.

 , sygn. -, k. r: list W. Pietrasińskiego do Witolda Kozłowskiego,   .

 , sygn. -, s. –.
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i posrebrzane), 3 puszki („większa”, „maleńka”, „z Melchizedekiem”), monstran-

cja z daru Poniatowskiego, relikwiarz z fundacji Załuskiego oraz „4 relikwiarze 

większe z pozłacaną blachą, 4 relikwiarze mniejsze ze srebrną blachą”227 oraz lich-

tarze (12 drewnianych i złoconych, przeznaczonych na ołtarz główny, 14 mniej-

szych, drewnianych i pozłacanych, 8 drewnianych i posrebrzanych, 31 małych, 

drewnianych)228. Stopniowo uzupełniano wyposażenie kościoła i zakrystii. Łaciński 

metropolita Antiochii Władysław Michał Zaleski pozostawił kościołowi krzyż oraz 

komplet świeczników: 6 większych i 4 mniejsze, spośród których 6 zachowało się 

do dzisiaj (il. 289)229. Aleksandra Ostroróg-Sadowska wykonała czerwony ornat, 

który miał „przez środek haft wzorowany na pasach słuckich” oraz welon i stułę do 

kompletu (1929)230. Ornat powstał z tkaniny jedwabnej, wielkowzorzystej, o splocie 

przypominającym adamaszek, a zdobiące go hafty wykonano kordonkiem i muliną 

oraz nicią o oplocie metalowym (il. 290–291). Na podszewce jedwabno-lnianej 

znalazł się napis „Haftowała hr. Aleksandra Ostroróg-Sadowska 1911”. Kazimierz 

Skirmunt pozostawił kościołowi mozaikowy obraz z widokiem Bazyliki św. Piotra, 

typowy wyrób rzymskich rzemieślników przełomu xix i xx wieku, który duchow-

ny otrzymał od rodziny Umiastowskich231 (il. 292).

 Wszystkie cytaty w zdaniu pochodzą z , sygn. -, s. .

 Ibidem, s. ; sygn. -, s. –.

 , sygn. -, s. ; sygn. -, s. .

 , sygn. -, s. .

 Kompozycja o wymiarach , × , cm (, ×  cm z ramą) została wykonana z marmuru 

i drewna. Osadzono ją w okazałej drewnianej ramie, bogato profilowanej, płaskorzeźbionej, 
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Ostatnie posiedzenie rady administracyjnej przed wybuchem drugiej wojny 

światowej odbyło się 2 lipca 1939 roku. W przeczuciu nadchodzących wydarzeń 

rada upoważniła rektora, księdza Stanisława Janasika do „przelania swoich funkcji 

administracyjnych” na włoskiego adwokata Corrada Vassallego na wypadek wojny 

polsko-włoskiej232. Następne spotkanie rady odbyło się dopiero 1 lutego 1940 roku. 

Według relacji autora wpisu w protokołach rady administracyjnej, w momencie 

wybuchu wojny w Polsce przebywali ksiądz Janasik i Józef Maria Bocheński. Jana-

sikowi udało się wrócić do Rzymu w październiku 1939 roku. Brał wówczas udział 

w mszy świętej celebrowanej w kościele polskim przez biskupa Józefa Gawlinę 

8 października. Uczestniczyli w niej uchodźcy, którym udało się opuścić Polskę 

i przez Rumunię dostać się do Włoch (większość z nich zamierzała przedostać się 

do Francji). Na posiedzeniu rady był również obecny ojciec Bocheński. Janasik 

zmarł 6 grudnia 1942 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się trzy dni później na 

cmentarzu Campo Verano. 10 grudnia tego samego roku Pius xii mianował nowym 

ozdobionej motywem antemionu i ornamentem w postaci wstęg oplatających liście dębu. Na 

marmurowej podstawie namalowano owalne przedstawienie Bazyliki św. Piotra w Rzymie z lotu 

ptaka. Kompozycja oddana szkicowo, imitująca technikę mozaiki. Na odwrocie naniesiono 

atramentem napis       

 /     . 

 , sygn. -, k. r.
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rektorem księdza Józefa Młodochowskiego233. W czerwcu 1943 roku ambasador 

Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej wyraził życzenie ufundowania 

tablicy upamiętniającej zasłużonego księdza Janasika i zaproponował treść inskryp-

cji234, jednak już wcześniej rada kościoła podjęła uchwałę o fundacji tablicy (il. 293) 

z własnym tekstem w języku łacińskim235. Po śmierci  księdza Młodochowskiego 

tymczasową administrację kościoła Sapieha powierzył jezuicie, ojcu Ludwikowi 

Semkowskiemu, profesorowi Papieskiego Instytutu Biblijnego, wybitnemu bibli-

ście. Natomiast zaraz po zakończeniu wojny rektorat objął biskup Józef Gawlina, 

duszpasterz Polaków za granicą. 

W dwudziestoleciu międzywojennym funkcjonowanie kościoła i hospicjum 

polskiego w Rzymie było naznaczone mozolnym odzyskiwaniem przez te instytu-

cje dawnej własności. Świątynia działała w zmiennej atmosferze politycznej, ściśle 

związanej z wydarzeniami w Polsce i we Włoszech oraz nową sytuacją Stolicy Apo-

stolskiej. Piętno na losach kościoła i hospicjum odcisnął również konflikt między 

 , sygn. -, k. v–r.

 Inskrypcja miała brzmieć:    /   / 
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władzami kościelnymi i świeckimi o status placówki i rolę, jaką miała pełnić w ży-

ciu polskim w Wiecznym Mieście. Strona rządowa chciała przeobrazić kompleks 

w ośrodek naukowy i kulturalny. Ostatecznie jednak protektorat nad kościołem 

polskim i bezpośredni wpływ na jego losy odzyskał metropolita krakowski, optu-

jący za utrzymaniem historycznej funkcji świątyni jako miejsca konsolidującego 

społeczność polską nad Tybrem, zapewniającego opiekę duchową i materialną 

Polakom przybywającym do Rzymu jako pielgrzymi lub w innych celach. Podob-

nie jak w przeszłości, w kościele celebrowano msze ku czci patronów Polski, choć 

uroczystości te nabrały już nieco innego charakteru. Istotniejsze były obchody 

i inicjatywy o znaczeniu politycznym. Wciąż jednak świątynia przy via delle Bot-

teghe Oscure funkcjonowała jako miejsce kultywowania pamięci, przede wszystkim 

o zasługach urzędników korpusu dyplomatycznego odrodzonego państwa, którzy 

niejako naturalnie podtrzymywali więzi z kościołem polskim. Analogicznie jak 

w dobie nowożytnej, wciąż utrwalono w kamieniu pamięć o kolejnych rektorach 

i administratorach świątyni.

Tożsamość za granicą: kościół polski w Rzymie w okresie PRL-u

Po drugiej wojnie światowej kościół polski stał się centrum duszpasterstwa dla 

Polaków pozostających poza krajem. Rektorami świątyni byli kolejni biskupi 

sprawujący duchową opiekę nad emigracją: Józef Gawlina (1947–1964), Wła-

dysław Rubin (1964–1979) i Szczepan Wesoły (1980–2018). Polskie hospicjum, 
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mające osobowość prawną w państwie kościelnym, także w państwie włoskim 

otrzymało status samodzielnej, umocowanej prawnie instytucji. Pracujący 

w polskiej placówce księża zyskali prawo udzielania ślubów i chrztów oraz 

wykonywania wszystkich innych posług duszpasterskich. Dla duchowieństwa 

i wiernych związanych z kościołem polskim świątynia szybko stała się miej-

scem manifestowania tożsamości w nowych realiach politycznych powojennego 

świata. Stałym gościem i uczestnikiem wielu uroczystości był Kazimierz Pa-

pée – dotychczasowy ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej, od 1956 roku 

przyjmowany w Watykanie jako administrator spraw polskich i przedstawiciel 

polskiego rządu na uchodźstwie. Stolica Apostolska nie uznała bowiem Rządu 

Tymczasowego w Warszawie, który 12 września 1945 roku zerwał jednostronnie 

konkordat236. Rozwój sytuacji politycznej w Europie i następująca stopniowo 

odwilż w stosunkach między Watykanem a komunistycznym państwem polskim 

spowodowały osłabienie pozycji Papéego, któremu władze kościelne dawały do 

zrozumienia, aby nie eksponował w życiu publicznym pełnionej przez siebie 

funkcji dziekana korpusu dyplomatycznego. Ostatecznie w 1972 roku Watykan 

wycofał uznanie dla Ambasady rp, a dwa lata później nawiązał oficjalne kontakty 

z rządem w Warszawie. Także stosunek prymasów Hlonda i Wyszyńskiego do 

władz emigracyjnych i ich przedstawiciela w Rzymie był w zasadzie neutralny. 

Rola i znaczenie kościoła polskiego w Wiecznym Mieście jako głównego ośrodka 

życia duchowego i kulturowego polskiej emigracji uległa z czasem gruntownym 

przeobrażeniom. 

Rektorzy kościoła polskiego jako duszpasterze Polaków za granicą 

Józef Feliks Gawlina (1892–1964) urodził się w Strzybniku koło Raciborza. Ukoń-

czył studia teologiczno-filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1915 roku 

otrzymał powołanie do wojska pruskiego. Po odniesieniu ran na froncie francu-

skim został przeniesiony do służby garnizonowej we Wrocławiu. Gdy zakończył 

rekonwalescencję, wysłano go na front bliskowschodni. Gawlina stacjonował 

w Syrii, a następnie w Palestynie. W Damaszku zachorował na tyfus i dostał się 

do kompanii sanitarnej w Nazarecie. Podczas bitwy pod Damaszkiem trafił do 

niewoli angielskiej. Po wojnie powrócił do Wrocławia, gdzie w 1920 roku ukończył 

studia teologiczne, a 19 czerwca 1921 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował 

w parafiach w Rybniku i Tychach, a podczas plebiscytu opowiedział się za przy-

łączeniem Górnego Śląska do Polski. W 1924 roku duchowny został sekretarzem 

Ligi Katolickiej w Katowicach oraz redaktorem „Gościa Niedzielnego”, pracując 

u boku Augusta Hlonda. W Roku Jubileuszowym 1925 Józef Gawlina przygotował 

diecezjalną pielgrzymkę do Rzymu. W latach 1927–1929 był organizatorem i kie-

rownikiem Katolickiej Agencji Prasowej, która wydawała biuletyn informacyjny 

o Kościele polskim. W 1929 roku powierzono Gawlinie urząd radcy katowickiej 

kurii i obowiązki promotora sprawiedliwości w sądzie biskupim. W lipcu 1931 roku 

otrzymał nominację na stanowisko proboszcza parafii św. Barbary w Królewskiej 

Hucie (dzisiejszym Chorzowie). Dwa lata później powierzono mu funkcję biskupa 

polowego Wojska Polskiego. Z wojskiem Gawlina związał swoje losy na resztę ży-

cia. We wrześniu 1939 roku został ewakuowany wraz z rządem do Łucka, a następ-

nie przez granicę polsko-rumuńską do Bukaresztu, skąd przedostał się do Rzymu. 

 Samerek , s. . 





Tam 12 października otrzymał potwierdzenie swojej jurysdykcji nad wojskami 

polskimi w kraju i za granicą. Najpierw przebywał w Rzymie, następnie w Paryżu 

i w Londynie, gdzie przeżył trwające kilka miesięcy zmasowane naloty niemieckie 

w 1940 roku. Był wówczas członkiem Rady Narodowej i prezesem Komisji Spraw 

Zagranicznych. W 1942 roku udał się do zsrr, by objąć opieką duszpasterską 

polskich żołnierzy i cywili, którzy w efekcie podpisania układu Sikorski-Majski 

(30 lipca 1941) gromadzili się w miejscach formowania polskiej armii. Papież 

Pius xii 3 października 1942 roku ustanowił Gawlinę ordynariuszem polskich 

katolików, którzy opuszczali Rosję wraz z oddziałami wojska237. W 1943 roku 

biskup przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie zabiegał o fundusze na pomoc 

polskim dzieciom w zsrr. Złożył też wizytę Franklinowi Delano Rooseveltowi. 

Wziął udział w kampanii wojennej ii Korpusu Wojska Polskiego pod dowództwem 

generała Władysława Andresa – w bitwach o Monte Cassino, Ankonę i Loreto. Po 

wojnie osiadł na krótko w Londynie, który pozostawał siedzibą emigracyjnego 

rządu polskiego. 5 lipca 1945 roku Wielka Brytania i Stany Zjednoczone uznały 

Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, wycofując uznanie udzielone wcześniej 

rządowi polskiemu na emigracji. Od Gawliny zażądano zaprzestania używania 

tytułu biskupa polowego, ponieważ armia polska poza granicami kraju oficjalnie 

przestała istnieć. 

Od zakończenia wojny funkcja Józefa Gawliny ewoluowała od biskupa polo-

wego do duszpasterza Polaków za granicą. 8 lutego 1945 roku papież powierzył 

mu duchową opiekę nad polskimi emigrantami i wygnańcami oraz księżmi, któ-

rzy opuścili Polskę podczas wojny lub później wyjechali z kraju. Funkcję tę peł-

nił dotychczas kardynał August Hlond, który jednak nie mógł realizować swoich 

obowiązków238. 5 czerwca 1945 roku papież potwierdził decyzję o zorganizowaniu 

powojennego duszpasterstwa polskiego w Niemczech i mianował biskupa Gawli-

nę ordynariuszem Polaków „in Germania”, powierzając mu opiekę duszpasterską 

nad rodakami w Niemczech i Austrii. Rok później duchownego uhonorowano za-

szczytną funkcją Asystenta Tronu Papieskiego, którą pełnił między innymi w Roku 

Jubileuszowym 1950.

Rok po zakończeniu wojny biskup Hlond, w porozumieniu z metropolitą 

krakowskim Adamem Stefanem Sapiehą, zaproponował Gawlinie pozostanie 

w Rzymie i objęcie rektoratu kościoła polskiego św. Stanisława. Wiadomość o no-

minacji wysłano z Krakowa 12 stycznia 1947 roku. Sapieha poinformował również 

przyszłego rektora o przesłaniu do wikariusza Rzymu Francesca Marchettiego 

Selvaggianiego notyfikacji i prośby o zgodę na powierzenie Gawlinie wspomnia-

nej funkcji. Równocześnie metropolita krakowski powiadamiał o tym, że polecił 

Ludwikowi Semkowskiemu, który od śmierci księdza Janasika sprawował tym-

czasowy zarząd nad kościołem polskim, aby przekazał obowiązki nominatowi239. 

Po uregulowaniu spraw w Londynie oraz demobilizacji Gawlina wrócił do Rzy-

mu i 1 kwietnia 1947 roku objął funkcję rektora240. Wprowadził się do budyn-

ku przy via Botteghe Oscure i tam zorganizował biuro Centralnego Ośrodka 

Duszpasterstwa Emigracji (code). 28 stycznia 1949 roku otrzymał nominację 
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 Tytuł Protektora, czyli Duchowego Opiekuna Wychodźstwa Polskiego otrzymał Hlond  maja 
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na protektora i opiekuna wszystkich Polaków za granicą241. Z tej zapewne okazji 

zamówiono u malarza Ridolfiego Tita portret biskupa Gawliny (il. 294), wiszący 

obecnie w pomieszczeniach dawnego biura code242. Od tego czasu hospicjum 

polskie stało się miejscem spotkań duszpasterza Polaków za granicą z polskim 

prymasem i biskupami, rektorami Polskich Misji Katolickich z różnych krajów, 

duszpasterzami i działaczami katolickimi oraz licznymi gośćmi z całego świata. 

W biurach code Gawlina gościł członków powołanych przez siebie komitetów: 

Beatyfikacji Królowej Jadwigi, Roku Maryjnego (1954), Trzechsetlecia Obrony 

Jasnej Góry (1956), Centralnego Obchodu Tysiąclecia Chrztu Polski (1961). Na 

mszach celebrowanych w kościele polskim spotykali się przedstawiciele Polonii 

z Rzymu i całych Włoch (zarówno dawnej, jak i powojennej), a także Polacy do-

cierający nad Tyber z różnych części świata, także z komunistycznej  Polski. Biskup 

Gawlina podejmował u siebie przedstawicieli władz emigracyjnych, reprezentan-

tów organizacji polonijnych i grupy pielgrzymów z całego świata. Troszczył się 

również o dwa ośrodki kształcenia duchownych w Papieskim Kolegium Polskim 

 , sygn. -, k. v.
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i Papieskim Instytucie Polskim. Ogromną zasługą hierarchy było zainicjowanie 

wydawania czasopism: „Duszpasterza Polskiego Zagranicą” – dziś bezcennego 

źródła do dziejów polskiej emigracji – oraz periodyku „Sacrum Poloniae Mil-

lenium” (do śmierci biskupa ukazało się dziesięć tomów), którego Komitetowi 

Wykonawczemu Gawlina przewodniczył. Duszpasterz był również założycielem 

Towarzystwa Naukowego Hosianum, którego celem miało być zbieranie i publi-

kowanie prac naukowych Polaków przebywających w krajach Europy Zachodniej, 

aby „kiedyś cały ten dorobek przekazać wolnej Ojczyźnie”243. Gawlinę w rozlicz-

nych zadaniach i obowiązkach wspierali jego sekretarze, najpierw ksiądz Bolesław 

Szkiłądź, a od 12 listopada 1949 roku zmartwychwstaniec, ksiądz Walery Przekop. 

Ten drugi trzy lata później objął obowiązki administratora hospicjum i faktycznie 

kierował wszelkimi pracami budowlanymi. Opiekę duchową nad Polakami we 

Włoszech sprawowali kolejno księża Witold Paulus, Władysław Rubin i Szczepan 

Wesoły oraz ksiądz Mieczysław Kowalczyk z Towarzystwa Chrystusowego244. 

Zgromadzenie zakonne, z którego wywodził się ten ostatni (Societas Christi pro 

Emigrantibus Polonis, SChr), założone przez kardynała Augusta Hlonda i za-

twierdzone przez Pawła vi w 1964 roku, od 1959 roku po dziś dzień zajmuje się 

duszpasterstwem Polaków we Włoszech. Od 1966 roku pracę chrystusowców 

w hospicjum wspierają siostry sercanki.

Doniosłym wydarzeniem w dziejach kościoła polskiego był Rok Święty 1950. 

W Rzymie utworzono Polski Komitet Roku Świętego, który pomagał Polakom 

w uzyskaniu włoskiej wizy, zapewniał im opiekę polskich kapelanów i zakwaterowa-

nie w narodowym ośrodku, ułatwiał dostanie się na audiencje papieskie i dostarczał 

teksty specjalnych błogosławieństw papieskich w języku polskim, a także ofero-

wał wsparcie w organizacji pielgrzymek do Loreto, Asyżu i na Monte Cassino245. 

W gronie pielgrzymów z Anglii znaleźli się generałowie Józef Haller i Władysław 

Anders246. Do Rzymu i kościoła polskiego zawitali Polacy z Ameryki, Holandii, 

  lutego  r. odbyło się pierwsze spotkanie towarzystwa; , sygn. -, k. r–v.

 Bednarski , s. –. 

 Ibidem, s. .

 , sygn. -, k. r, r; Bednarski , s. .
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Belgii, Francji i Hiszpanii247. Szczególnie liczną reprezentację stanowili kombatanci 

biorący udział w obchodach rocznicy bitwy pod Monte Cassino (il. 295–297)248. Sam 

biskup Gawlina z okazji Roku Świętego ufundował do kościoła nowe ornaty249. 

Komitet zaplanował również przygotowanie przewodnika dla pielgrzymów oraz 

polskiej ekspozycji na ogólnoświatowej wystawie sztuki kościelnej. Przewodniczą-

cym jej sekcji polskiej został ksiądz Jerzy Langman, historyk sztuki i wykładowca 

archeologii chrześcijańskiej. Pełną listę polskich artystów prezentujących swoją twór-

czość na wystawie zawiera jej katalog, który został wyczerpująco omówiony przez 

księdza Michała Janochę250. Ekspozycję obszernie scharakteryzował sam Langman 

 , sygn. -, k. r, r; Bednarski , s. .

 , sygn. -, k. r; , sygn. -.

 Ornaty zakupiono  marca; , sygn. -, k. r.

 , sygn. -, k. r. Sekcja polska obejmowała  dzieł wykonanych przez  autorów, 

w tym  obrazy i kartony witrażowe,  rzeźb,  grafiki; Foksiński , s. ; Janocha , 

s. –.
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na łamach „Duszpasterza Polskiego Zagranicą”, a informacje o niej odnotowano 

także w „L’Ossevatore Romano” (29 października 1950)251.

Duży sukces na wystawie odniósł Bronisław Mazur, który prezentował pro-

jekty witraży Święci polscy i Historia królowej Jadwigi252. Jego styl oceniono 

jako nowatorski, podkreślając, że „w kompozycji jego nie ma symetrycznych 

schematów, ale układ postaci jest, jak gdyby stopniowany, postaci dla wszyst-

kich rozpoznawalne, chociaż rysunek jest sumaryczny; artysta otrzymuje go 

dzięki zestawieniu kawałków szkła kolorowego, bez poprawek dokonywanych 

pędzlem”253. Doceniono inne dzieło Mazura Madonna Wybawicielka Rzymu 

(Salus Populi Romani), za „najwyższy szacunek dla dobrych tradycji sztuki wi-

trażowej”, który „łączy się tu szczęśliwie z dobrze pojętą nowoczesnością faktury, 

gdyż nawet z kartonu łatwo można poznać, jak otrzymano tu rysunek wyłącznie 

dzięki umiejętnemu zestawieniu dobranych kawałków kolorowego szkła, nie-

dotkniętych pędzlem”254. Zaraz po wystawie zaproszono Mazura do wykonania 

witraży w kościołach w Brazylii. Album z polskimi dziełami prezentowanymi 

na wystawie Gawlina ofiarował papieżowi Piusowi xii, który, jak zanotowano 

w kronice kościoła polskiego, przeglądając publikację, „szczególną uwagę zwrócił 

na witraże projektu artysty polskiego ks. Bronisława Mazura, o których wyraził 

się z wielkim uznaniem”255. W 1953 roku Gawlina zlecił Mazurowi wykonanie 

projektu witraża z przedstawieniem Matki Boskiej Częstochowskiej do prezbi-

terium kościoła św. Stanisława (il. 298)256. 

Rola, jaką Gawlina pełnił w Polskich Siłach Zbrojnych podczas drugiej wojny 

światowej, a następnie jego zaangażowanie w opiekę duszpasterską nad byłymi 

już żołnierzami i ich rodzinami miały wpływ na treści ideowe przedsięwzięć ar-

tystycznych, którym patronował sam hierarcha, ale także darów i fundacji doko-

nywanych na rzecz kościoła przez polskich pielgrzymów. Stosunek Gawliny do 

wojska polskiego podsumował w przesłanym do Londynu raporcie ambasador 

Kazimierz Papée: 

Bp Gawlina jest tak związany z całą przeszłością Armii Polskiej, tej armii, która 

walczyła o Polskę prawdziwie niepodległą, że trudno byłoby zbyt gwałtownie 

odrywać go od świata, w którym żył i działał dotychczas, zwłaszcza że świat ten 

go jeszcze potrzebuje. Mogłoby to być głęboko odczute przez ogół Polaków na 

emigracji, a zwłaszcza przez wojsko257. 

Emigracyjna działalność Gawliny i jego doświadczenia wojenne niewątpliwie 

wpłynęły na patriotyczny charakter projektów dekoracji zakrystii.

 , sygn. -, k. r (wycinek prasowy); Langman , s. –.

 Janocha , s. .

 , sygn. -, k. r (streszczenie z „Quotidiano”, wklejone do kroniki  stycznia ). 

 Ibidem. O Bronisławie Mazurze zob. Czapczyńska-Kleszczyńska, Szybisty –, s. –

–.

 , sygn. -, k. v.

  , nr , s. .

 Bednarski , s. . Kazimierz Papée był komisarzem generalnym w Wolnych Mieście Gdańsku 

(–) i posłem w Czechosłowacji (–). W  r. został ambasadorem Polski przy 

Stolicy Apostolskiej. Według Watykanu zakończył on swoja misję w  r., po śmierci Pius . 

Papée nie złożył już bowiem z listów uwierzytelniających na ręce kolejnego papieża, czego wy-

magał protokół. Mimo to Stolica Apostolska uznawała dyplomatę za przedstawiciela polskiego 

rządu emigracyjnego, tytułując go administratorem spraw polskich do  r. Rząd w Londynie 

traktował go jako ambasadora nieprzerwanie od  do  r. Samerek , s. .





W archiwum kościoła polskiego zachował się zespół 20 rysunków autorstwa 

księdza Władysława Świdra, ukazujących warianty projektów stołów i foteli oraz 

różne detale mebli zakrystyjnych (il. 299–301). Świder zaprojektował także nową 

dekorację sklepienia i posadzki. Na wysklepkach sklepienia miały się znaleźć 

sceny: Zwiastowania, Bożego Narodzenia, Ucieczki do Egiptu i Ofiarowania 

Jezusa w Świątyni, natomiast w części środkowej przedstawienia Wniebowzię-

cia i Koronacji Marii (il. 302). Dopełnieniem programu na sklepieniu miała 

być owalna mozaika z wyobrażeniem terenów przedwojennej Rzeczypospolitej 

wpisanych w zarysowany na mapie kontur ukoronowanego orła. Owalne pole 

mozaiki znajduje się na przecięciu ramion krzyża, w których umieszczono 

kolejne człony sentencji: antemurale CHRISTIANITATIS semper fide-

lis (il. 303). Świder wykonał również projekt tablicy upamiętniającej Gawli-

nę (il. 304)258. Program ideowy dekoracji zakrystii koncentrował się z jednej 

strony wokół życia Marii i jej roli jako Królowej Królestwa Polskiego, z drugiej 

zaś wokół wyobrażenia Polski jako przedmurza chrześcijaństwa oraz jej zwy-

cięstw w wojnach z Turkami (1683) i bolszewicką Rosją (1920)259. Ostatecznie 

meble zamówiono w firmie meblarskiej Gabrielego Malafrontego (il. 305)260. 

 , sygn. -. 

 , sygn. -, r. r: pokwitowanie odbioru  tys. lirów dla Władysława Świdra, 

  . 

 , sygn. -, k. r: oferta firmy Gabrielego Malafrontego,   ; k. r: rachunek 

firmy Gabrielego Malafrontego,   . 
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Ich projekt rozsyłano do środowisk polonijnych, w których z inicjatywy lokal-

nych duszpasterzy organizowano składki na rzecz remontu. Hojnością wykazali 

się Polacy w Manheim, gdzie zbiórkę zorganizował prężnie działający w tym 

środowisku duchowny – Juliusz Janusz261. Inne meble na terenie hospicjum 

 , sygn. -.
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oraz drzwi i okiennice odnowił ebenista Giovanni Tesari262. Ostatecznie w po-

sadzkę zakrystii wkomponowano płytę z marmuru, upamiętniającą walczące 

we Włoszech podczas drugiej wojny światowej polskie formacje wojskowe, 

 , sygn. -, k. r: rachunek Giovanniego Tesariego,   ; k. r–r: rachunek 

Giovanniego Tesariego,   .
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z którymi Gawlina był związany od lat263. W centrum znalazł się herb biskupa 

polowego, a wokół niego emblematy ii Korpusu i trzech dywizji, które wywal-

czyły zwycięstwo pod Monte Cassino. Uroczyste odsłonięcie posadzki odbyło 

się po mszy świętej 23 maja 1954 roku w obecności generała Władysława Ander-

sa (il. 306)264. W tym samym dniu wyruszyła procesja z kościoła św. Stanisława 

do kościoła Santissimo nome di Maria na Forum Trajana , wybudowanego przez 

papieża Innocentego xi jako pomnik wdzięczności za zwycięstwo króla Jana iii 

 Biskup Józef Gawlina , s. –.

 , , sygn. -. Rok wcześniej założono nowe oświetlenie w zakrystii i w korytarzu 

prowadzącym z zakrystii na wewnętrzny dziedziniec; , sygn. -, k. r: rachunek 

firmy Maria Castellaniego,   .
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Sobieskiego pod Wiedniem w 1683 roku. W uroczystości brało udział 78 księży 

i przeszło 600 Polaków (il. 307–308)265. Na zakończenie procesji jej uczestnicy 

odmówili Litanię loretańską i modlitwę jubileuszową, po czym arcybiskup Józef 

Gawlina udzielił zgromadzonym wiernym błogosławieństwa Najświętszym 

Sakramentem266. Polacy znów mieli okazję zamanifestować swoją tożsamość 

w sercu Rzymu – jakże już innego niż w czasach króla Jana iii –  przypominając 

sobie i światu o najświetniejszym polskim zwycięstwie. 

Ukonstytuowanie się przy kościele św. Stanisława duszpasterstwa emigra-

cyjnego na półwiecze związało świątynię narodową w Rzymie ze środowiskami 

 , , sygn. -.

 , , nr , s. .
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polonijnymi na całym świecie, w tym ze zdemobilizowanymi żołnierzami od-

działów polskich we Włoszech i w Wielkiej Brytanii, przedstawicielami osiadłej 

w różnych krajach inteligencji i polskich władz na uchodźstwie. Naturalną koleją 

rzeczy świątynia stała się miejscem utrwalania pamięci zbiorowej o wydarzeniach, 

które władze komunistyczne starały się zatrzeć w świadomości społecznej. W koś-

ciele polskim w Rzymie pamiętano o Katyniu, o polskich dowódcach umierają-

cych na obczyźnie, obchodzono rocznicę, których za żelazną kurtyną nie wolno 

było celebrować: Cudu nad Wisłą, odzyskania niepodległości, wybuchu powstania 

warszawskiego.  Po raz pierwszy mszę świętą w intencji Polaków zamordowanych 

w Katyniu odprawił 25 maja 1943 roku pochodzący z Wilna biskup Ignacy Dub-

-Dubowski267. 6 i 7 lipca tego samego roku celebrowano msze święte za Władysława 

Sikorskiego, który poniósł śmierć w katastrofie lotniczej268. 16 czerwca 1947 roku 

 , sygn. -, k. r. W późniejszych latach regularnie odprawiano msze za Polaków 

zamordowanych w Rosji, w tym za oficerów rozstrzelanych w Katyniu; , , nr , s. .

 , sygn. -, k. v. Msze za Sikorskiego odprawiano regularnie w latach pięćdziesiątych 

i sześćdziesiątych  wieku; , , nr , s. ; , nr , s. ;  nr , s. .
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Gawlina odprawił mszę świętą za zmarłego w Walii prezydenta Władysława Raczkie-

wicza269. Tę tradycję kontynuowali kolejni rektorzy i duszpasterze270. Uroczystymi 

obchodami uczczono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja271, dwudziestopięcio-

lecie wybuchu powstania warszawskiego272, a w każdą okrągłą rocznicę wybuchu 

drugiej wojny światowej wspominano jej ofiary273. 

W najważniejszych uroczystościach w kościele polskim regularnie brali udział 

żołnierze ii Korpusu Polskiego. W roku swojej demobilizacji (1947) ufundowali 

do kościoła kielich, zamówiony w bolońskiej pracowni złotniczej Stefani. Zapew-

ne sami darczyńcy opracowali patriotyczny program ikonograficzny obiektu. Na 

stopie kielicha ukazano patronkę Polski – Matkę Boską Częstochowską – oraz 

polskich świętych Stanisława i Andrzeja Bobolę, a także emblematy polskich for-

macji wojskowych: 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej, 3 Dywizji Strzelców Kar-

packich i 5 Kresowej Dywizji Piechoty (il. 309)274. Pomimo niemałych trudności 

 , sygn. -, k. v.

  października  r. Rubin odprawił mszę świętą za Kazimierza Sosnkowskiego, zmarłego 

w Arundel w Kanadzie kilka dni wcześniej; , , nr , s. .

 , , nr , s. . 

 , , nr , s. .

 Ibidem. Większość najważniejszych świąt w kościele polskim jest wzmiankowana w „Duszpa-

sterzu Polskim Zagranicą”. 

 Kielich o wymiarach: wysokość , cm, średnica stopy ,, średnica czary  cm, jest wyko-

nany ze srebra, częściowo złocony, odlewany, rytowany, fakturowany, cyzelowany, z dekoracją 

miniatorską. Umieszczono na nim następujące znaki złotnicze: znak imienny złotnika „Stefani 

Bologna” – . na odwrocie stopy, . na wewnętrznej części cokolika; znak próby „” – . na 
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wynikających ze zgubienia kielicha w taksówce podczas transportu do świątyni, 

barwnie opisanych w kronice kościoła, naczynie ostatecznie szczęśliwie trafiło na 

miejsce przeznaczenia275. 

W czasach Gawliny nie podjęto poważniejszych prac budowlanych w kościele 

czy hospicjum. W klatce schodowej skrzydła wschodniego, wyróżniającej się 

niewielkimi tarasami otwierającymi się na dziedziniec, ułożono nowe, marmu-

rowe schody. Fundatorem posadzki ułożonej na schodach był kanonik Tomasz 

Sampoliński z usa276. W 1960 roku powstały nowe elektryczne organy, wyko-

nane w Papieskiej Fabryce Organów Giovanniego Tamburiniego w Cremie277. 

W 1959 roku Jan Głowacki odnowił herby na fasadzie kościoła278. Do świątyni 

trafiały nieliczne dary materialne. Rzadkością były te pochodzące z Polski, jak 

dywan przysłany przez Bronisławę Linde z Kielc i przeznaczony na stopnie ołta-

rza bocznego, w którym widniał wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej279. 

odwrocie stopy; –. na wewnętrznej części cokolika; znak próby „” – na brzegu czary. Sto-

pa jest kolista, o wielokrotnie przełamanej krawędzi, wsparta na cokoliku. Płaszcz stopy ma 

strukturę dwustrefową, o schodkowej strefie dolnej, górnej natomiast podzielonej na trzy pola 

rozszerzającymi się ku dołowi spływami wolutowymi, zakończonymi uskrzydlonymi główkami 

aniołków. W polach między wolutami zostały umieszczone muszle palmetowe, ujęte stylizowa-

nymi listkami akantu, poniżej zaś, w dolnej strefie płaszcza, trzy kartusze herbowe z tarczami, 

na których wyobrażono Orła Białego w koronie (herb Polski), Syrenkę (herb Warszawy) i krzyż. 

Trzon kielicha jest trójboczny, ze ściętymi narożnikami. Nodus został ukształtowany analogicz-

nie, ze spływami wolutowymi na narożach oraz uskrzydlonymi główkami aniołów w górnej 

części pól. Na koszyczku umieszczono trzy owalne miniatury z przedstawieniami Matki Boskiej 

Częstochowskiej, św. Stanisława wskrzeszającego Piotrowina i św. Andrzeja Boboli. Rozdzielają 

je pola wypełnione uskrzydlonymi główkami aniołów z podwieszonymi festonami i wstęgami. 

Czara jest smukła, z lekko wywiniętą wargą. Na odwrocie stopy widnieją trzy rytowane emble-

maty formacji wojska polskiego:  Warszawskiej Dywizji Pancernej (ręka Syrenki z mieczem), 

 Dywizji Strzelców Karpackich (świerk),  Kresowej Dywizji Piechoty (żubr). W centrum 

umieszczono krzyż jerozolimski – złocony, emaliowany z napisem Jerusalem. Na cokoliku 

znajduje się inskrypcja:     -

      .  –  . 

 „Nie można pominąć wydarzenia, które miało miejsce w przeddzień uroczystego wręczenia. 

Delegacja, która miała doręczyć kielich bp. Józefowi Gawlinie i reprezentować ofiarodawców 

na uroczystej Mszy św. szczęśliwie dowiozła kielich tylko do Rzymu, bo tu jeden z uczestników, 

któremu powierzono pieczę nad kielichem, zauważył dopiero w drodze na via Botteghe Oscure, 

że kielicha już nie było. Kiedy i gdzie? Blady strach padł na delegację. Co powie Ekscelencja? 

Jutro Msza św. w intencji żołnierzy polskich. Co powiedzą biedni żołnierze, co ostatni swój 

grosz składali na ofiarę? Konsternacja. Zaczyna się bieganie po urzędach, urzędach policyj-

nych. Na próżno. Ekscelencja tymczasem dowiaduje się i ze spokojem decyduje się odpra-

wić nazajutrz Mszę św., konsekrując tam nowy kielich i nie zapomina polecić modlitwy do 

św. Antoniego. W godzinę później przychodzi na via Botteghe Oscure  posłaniec z Wikariatu 

Rzymu oznajmiając, że magistrat jest w posiadaniu cennego kielicha, znalezionego w taksówce, 

w której jechała «uważna», «skoncentrowana» delegacja, a ów winowajca otrzymał gratulacje 

jako pierwszorzędny kandydat na dyplomowanego profesora uniwersytetu” (, sygn.  -, 

s. v).

 , sygn. -, k. r.

 , b. sygn., Progetto di nuovo organo elettrico in „derivazione” per la chiesa dei Polacchi 

in Roma,   . 

 , sygn. -, k. r: rachunek Jana Głowackiego,   . 

 , sygn. -, k. r–r: korespondencja Walerego Przekopa i Bronisławy Linde, –. 

Fundatorka zwróciła się z prośbą o wykonanie projektu do Eleonory Plutyńskiej w Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Jolanty Kordeckiej we Wrocławiu, w okresie międzywojen-

nym właścicielki wytwórni kilimów. Ostatecznie wybrała projekt niejakiej Doleżal w Kielcach 

(zapewne Zyty Doleżal-Szewczyk, znanej projektantki tkanin artystycznych). Kilim wykonano 

w spółdzielni Runo w Kielcach i w  r. przesłano do Rzymu. Zyta Doleżal-Szewczyk .





Nie zrealizowano niestety ambitnych planów rozbudowy hospicjum. W 1956 roku 

architekci Tommaso Giuliani i Mario Redini wykonali architektoniczną inwen-

taryzację kompleksu280, a rok później przedstawili projekt jego rozbudowy281. 

Analiza sporządzonych przez nich rysunków pozwala stwierdzić, że rozmach 

zaplanowanych prac był ogromny. Miały obejmować nie tylko zmiany w dotych-

czasowym układzie pomieszczeń, ale również budowę nad wszystkimi czterema 

skrzydłami wokół wewnętrznego dziedzińca – w tym nad kościołem – dwóch 

dodatkowych pięter oraz zadaszonej loggii od strony ulicy via delle Botthege 

Oscure (il. 310–327). Pilniejszy niż urzeczywistnienie tego nakreślonego z roz-

machem projektu okazał się jednak remont Palazzo Delfini. 

 , teka /. Teka o wymiarach  ×  cm składa się z  plansz ukazujących rzut poziomy 

oraz przekroje podłużne i porzeczne hospicjum polskiego z kościołem św. Stanisława. Całość 

zachowała się w dwóch kopiach. 

 , teka /. Teka składa się z  plansz ukazujących rzut poziomy oraz przekroje po-

dłużne i porzeczne hospicjum polskiego z kościołem św. Stanisława. Obok pojedynczych kart 

(, , , a, b, , , ) zachowała się kopia całego zespołu rysunków. 
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311 T. Giuliani, M. Redini, projekt 

przebudowy hospicjum polskiego 

w Rzymie, parter, 1957, akhss, 

teka ii/10

312 T. Giuliani, M. Redini, projekt 

przebudowy hospicjum polskiego 

w Rzymie, półpiętro, 1957, akhss, 

teka ii/10
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313 T. Giuliani, M. Redini, projekt 

przebudowy hospicjum polskiego 

w Rzymie, pierwsze piętro, 1957, 

akhss, teka ii/10

314 T. Giuliani, M. Redini, projekt 

przebudowy hospicjum polskiego 

w Rzymie, drugie piętro, 1957, 

akhss, teka ii/10





315 T. Giuliani, M. Redini, projekt 

przebudowy hospicjum polskiego 

w Rzymie, trzecie piętro, 1957, 

akhss, teka ii/10

316 T. Giuliani, M. Redini, projekt 

przebudowy hospicjum polskiego 

w Rzymie, czwarte piętro, 1957, 

akhss, teka ii/10
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317 T. Giuliani, M. Redini, projekt 

przebudowy hospicjum  polskiego 

w Rzymie, piąte piętro, 1957, 

akhss, teka ii/10

318 T. Giuliani, M. Redini, projekt 

przebudowy hospicjum polskiego 

w Rzymie, poddasze, 1957, akhss, 

teka ii/10
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319 T. Giuliani, M. Redini, projekt 

przebudowy hospicjum polskiego 

w Rzymie, fasada, 1957, akhss, 

teka ii/10

320 T. Giuliani, M. Redini, 

projekt przebudowy hospicjum 

polskiego w Rzymie, przekrój po-

przeczny skrzydła wschodniego od 

zachodu, z planowanymi zmianami 

zaznaczonymi na czerwono, 1957, 

akhss, teka ii/10
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321 T. Giuliani, M. Redini, projekt 

przebudowy hospicjum polskiego 

w Rzymie, przekrój poprzeczny 

skrzydła wschodniego wraz z koś-

ciołem od zachodu, z planowanymi 

zmianami zaznaczonymi na czer-

wono, 1957, akhss, teka ii/10

322 T. Giuliani, M. Redini, 

projekt przebudowy hospicjum 

polskiego w Rzymie, przekrój 

poprzeczny skrzydła zachodniego 

od wschodu, z planowanymi zmia-

nami zaznaczonymi na czerwono, 

1957, akhss, teka ii/10
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323 T. Giuliani, M. Redini, projekt 

przebudowy hospicjum polskiego 

w Rzymie, przekrój poprzeczny 

skrzydła południowego od pół-

nocy, z planowanymi zmianami 

zaznaczonymi na czerwono, 1957, 

akhss, teka ii/10

324 T. Giuliani, M. Redini, 

projekt przebudowy hospicjum 

polskiego w Rzymie, przekrój 

poprzeczny nowych pomieszczeń 

skrzydła południowego od strony 

dziedzińca, z planowanymi zmia-

nami zaznaczonymi na czerwono, 

1957, akhss, teka ii/10
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325 T. Giuliani, M. Redini, projekt 

przebudowy hospicjum polskiego 

w Rzymie, przekrój poprzeczny 

obu skrzydeł obok kościoła, widok 

od południa, z zaznaczonymi na 

czerwono planowanymi pomiesz-

czeniami nad kościołem, 1957, 

akhss, teka II/10

326 T. Giuliani, M. Redini, 

projekt przebudowy hospicjum 

polskiego w Rzymie, przekrój 

poprzeczny nowych pomieszczeń 

skrzydła północnego, widok od 

strony dziedzińca, z planowanymi 

zmianami zaznaczonymi na czer-

wono, 1957, akhss, teka II/10
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W okresie drugiej wojny światowej włoski rząd podjął starania o przejęcie 

kościoła polskiego. Kluczowym powodem były odkrycia archeologiczne, jakich 

dokonano pod dawnym klasztorem św. Katarzyny, gdzie udało się zidentyfikować 

jeden z większych kompleksów antycznej zabudowy na terenie Rzymu – teatr 

konsula Balbusa, tzw. Kryptę Balbi. Ze względu na opór prowizorów i urzędników 

Państwa Kościelnego sprawa zakończyła się kompromisem – administratorzy 

polskiego kompleksu przekazali miastu jedynie południową część należących do 

hospicjum budynków, określaną przez księdza Janasika jako „stare domy, niektó-

re z nich rudery”. W zamian Polacy stali się właścicielami nieodległego Palazzo 

Delfini, opisanego jako „piękny 3 piętrowy pałac […] odrestaurowany kosztem 

1,5 miliona lirów, walor daleko wyższy od walorów domów odstąpionych”282. Pa-

łac należał niegdyś do rodziny Delfini, a jego najstarsze dzieje sięgają xv wieku. 

Umowę w sprawie wymiany podpisano z rządem włoskim 11 listopada 1941 ro-

ku283. Załączony do niej plan, na którym zaznaczono podlegające transakcji 

budynki, został opatrzony nazwiskami księdza Stanisława Janasika, Raffaella Ric-

cardiego, Władysława Kwiatkowskiego i notariusza Paola Castelliniego (il. 328–

–329)284. Pozyskany czteropiętrowy pałac o powierzchni niemalże 16 tys. m2, 

nie był w tak dobrym stanie, jak go opisywał Janasik. Rząd włoski zadeklarował 

 , sygn. -, k. r.

 , sygn. -, k. r. 

 , teka .

327 T. Giuliani, M. Redini, 

projekt przebudowy hospicjum 

polskiego w Rzymie, wizualizacja 

fasady hospicjum wzdłuż via dei 

Polacchi po przebudowie, 1957, 

akhss, teka ii/10
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w  Rzymie z zaznaczoną szrafo-

waniem powierzchnią gmachów 
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329 Rzut poziomy Palazzo Delfini 

w Rzymie, 1941, akhss, teka v
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w umowie przekazanie półtora miliona lirów na remont pałacu, niestety wła-

dze przez dłuższy czas nie były w stanie dopełnić tego zobowiązania. Ostatecz-

nie kwestia przejęcia Palazzo Delfini została uregulowana dopiero po wojnie. 

W 1957 roku hospicjum otrzymało od Urzędu Wymiany (Ufficio Cambi) Ban-

ku Włoskiego prawo użytkowania pałacu i przyległych do niego terenów oraz 

kwotę 50 milionów lirów, którą przeznaczono na remont285. W latach 1957–1960 

Tommaso Giuliani i Mario Redini opracowali projekt remontu gmachu286, któ-

ry ostatecznie ukończono około 1970 roku (il. 330)287. Prace nadzorował admi-

nistrator ksiądz Walery Przekop. Ich zakres objął wymianę instalacji wodno-

kanalizacyjnej i elektrycznej, a także zniszczonych belek, odnowienie sufitów 

i podłóg, wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej, remont pokoi, otynkowanie 

ścian, położenie nowych dachów i dachówek, montaż windy i linii telefonicznej 

oraz wykończenie dekoracji „adequate all’importanza dell’Edificio”288. Ogólny 

stan pałacu w momencie przejęcia budowli przez Polaków – wbrew wspomnia-

nej opinii Janasika – był dramatyczny i jako taki właśnie opisał go w swoich 

 , , nr , s. .

 , teka , Proprietà Istituto Polacco di San Stanislao V. M. Roma, Palazzo Delfini 

[ok. ]. 

 , sygn. -, k. r.

 Ibidem, k. r.
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wspomnieniach Szczepan Wesoły289. Wizualnym świadectwem tragicznej kondy-

cji budynku są również zdjęcia z tamtego czasu (il. 331–335)290. Podczas remontu 

urządzono nową portiernię, trzy garaże, siedem sklepów oraz dwa małe i dziewięć 

dużych apartamentów291. Przeprowadzenie prac kosztowało ponad 120 milionów 

lirów292. Jak odnotowano w sprawozdaniu z 1964 roku, a więc z czasów rektoratu 

Józefa Gawliny i administracji księdza Walerego Przekopa, wynajem mieszkań 

w odrestaurowanym budynku stanowił zasadnicze źródło dochodu polskiej pla-

cówki293. Przyziemia w gmachu hospicjum wynajmowano drobnym kupcom 

i sklepikarzom. Przeważali wśród nich włoscy lokatorzy, ale zdarzali się również 

Polacy (Antoni Piotr Grzybowski, Wiesława Baczyńska)294. Czasowo pomiesz-

czenia w pałacu podnajmowały ambasady hiszpańska (1985–1994) i kanadyjska 

(1986–1997)295. W Palazzo Delfini ulokowano także funkcjonującą tam do dzisiaj 

Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej.

Z inicjatywy arcybiskupa Gawliny w Grotach Watykańskich urządzono kaplicę 

polską poświęconą Matce Boskiej Częstochowskiej. W osobnej petycji poparł tę 

 Wesoły , s. .

 , sygn. -; sygn. -.

 , sygn. -, k. r. 

 Ibidem, k. r. 

 , sygn. -, k. r. W  r. Palazzo Delfini przynosił dochód w wysokości    li-

rów, a samo hospicjum  tys. lirów.

 , sygn. -; sygn. -.

 , sygn. -; sygn. -. 
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inicjatywę Kazimierz Papée296. Kaplicę poświęcono 5 czerwca 1958 roku. Po uroczy-

stości biskup Gawlina urządził w hospicjum przyjęcie na cześć fundatora obiektu 

– księdza Alfonsa Aleksandra Skonieckiego z usa297. 

 Sperka , s. . 

 Bednarski , s. .
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Działalność Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Emigracji przyciągała uwa-

gę polskiej Służby Bezpieczeństw. W poufnej notatce sporządzonej w listopadzie 

1958 roku przez nieznanego z nazwiska duchownego czytamy: „Rezydencja Gaw-

liny w Rzymie jest pod ścisłą obserwacją agentów wywiadu polskiego, którzy 

podobno umiłowali sobie robić z ukrycia fotografie Polakom przybyłym z kra-

ju i odwiedzającym biskupa”. sb intensywnie śledziło poczynania hierarchy na 

podstawie emigracyjnej prasy oraz jego kontakty z Polakami w kraju i zagranicą, 

a także wpływ Watykanu na relacje między Gawliną a prymasem Polski298. Komu-

nistyczne władze ostatecznie nie udzieliły zgody na powrót Gawliny do kraju299. 

Biskup zmarł po krótkiej chorobie, w nocy z 20 na 21 września 1964 roku, w czasie 

obrad Soboru Watykańskiego ii. Pochowany został na cmentarzu wojskowym 

na Monte Cassino300. Zasłużonego duszpasterza i rektora upamiętnia w kościele 

niewielka tablica pamiątkowa, powstała z inicjatywy jego następcy Władysława 

Rubina (il. 336)301. Okazalszą, wykonaną z brązu tablicę wkomponowano w mur 

 Ibidem, s. . 

 Ibidem, s. –.

 , sygn. -, k. r (nota biograficzna w „Lud”, ,   , nr  []). Gaw-

lina był odznaczony licznymi orderami: Virtuti Militari, Krzyżem Monte Cassino, angielskim 

Comander of British Empire, włoską komandorią z gwiazdą „San Maurizio e Lazzaro”. 

 Epitafium o wymiarach  ×  cm jest wykonane z marmuru i umieszczone w nawie kościoła, 

na pierwszym prawym pilastrze od wejścia. Tablica ma formę stojącego prostokąta z wgłębną 

inskrypcją  /    /    

/  /      /    
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oddzielający wewnętrzny dziedziniec do ogrodu klasztoru św. Katarzyny. Tablica 

ma formę stojącego prostokąta. Jej obramienie ozdobiono wężykiem generalskim. 

W centralnej części tablicy zostało umieszczone popiersie arcybiskupa wsparte 

na konsoli w kształcie orła. W górnych narożach środkowego pola wyobrażono 

dwie tarcze herbowe – po prawej heraldycznej z Orłem Białym, po lewej z her-

bem zmarłego (wieżą między dwiema gwiazdami). W dolnych narożach przed-

stawiono z kolei kościół w Strzybniku, rodzinnej miejscowości biskupa, z datą 

urodzenia duchownego powyżej oraz kościół św. Stanisława w Rzymie i datę 

śmierci Gawliny. Wzdłuż dolnej i górnej krawędzi tablicy wyodrębniono dwa 

prostokątne pola z reliefowymi przedstawieniami – biskupa pomiędzy dwiema 

grupami procesyjnie podchodzących do niego wiernych w górnym pasie oraz 

bitwy pod Monte Cassino w dolnym302. Dzieło wykonał w 1967 roku Bogusław 

Langman (1905–1988), krakowski rzeźbiarz osiadły na stałe w Rzymie. Uroczy-

ste odsłonięcie i poświęcenie monumentu przez biskupa Rubina miało miejsce 

dopiero 18 marca 1973 roku (il. 337)303. 

 /  .  . .     / * . . . . 

. .  / † . . . . . .  /   

  /       /   

 /     /   / 

    /   . 

 W dolnej części inskrypcja o treści:     i sygnatura: 

  .

 , , nr , s. .
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Obok Gawliny upamiętniono protektora kościoła polskiego – biskupa krakow-

skiego Adama Sapiehę. Umieszczone w tym samym murze epitafium autorstwa 

Langmana ukazuje popiersie biskupa wsparte na konsoli z wyobrażeniem herbu 

Lis. Na obramieniu tablicy widoczne są litery „k” zwieńczone koroną (monogram 

Kazimierza Wielkiego), co stanowi nawiązanie do dekoracji drzwi katedry kra-

kowskiej (il. 338)304. Losy obu hierarchów symbolicznie złączono, poświęcając im 

bliźniacze epitafia w hospicjum polskim. 

Następcą Gawliny jako rektora kościoła polskiego i duszpasterza Polaków za 

granicą został Władysław Rubin (1917–1990)305. Jego bogate życie, w tym epizod 

wojskowy, studia w Bejrucie i kontakty z emigracją wpłynęły równie mocno 

na dzieje świątyni narodowej i charakter podejmowanych w kościele i hospi-

cjum przedsięwzięć jak wcześniej życie i działalność arcybiskupa Gawliny. Rubin 

w 1935 roku ukończył gimnazjum w Tarnopolu. Następnie wstąpił do seminarium 

duchownego we Lwowie, które opuścił po trzecim kursie, by rozpocząć studia na 

Wydziale Prawa w Uniwersytecie Jana Kazimierza. W 1938 roku wstąpił do szkoły 

podchorążych w Tarnopolu, a później wziął udział w kampanii wrześniowej. 

W 1940 roku został aresztowany przy próbie przedostania się na Węgry i zesłany 

najpierw do Starobielska, a następnie do więzień w Artiomowsku, Charkowie 

i Jercewie koło Archangielska306. Stamtąd trafił do tworzonej w Związku Ra-

dzieckim Armii Polskiej. Wówczas poznał biskupa Józefa Gawlinę, wizytującego 

oddziały polskie na Bliskim Wschodzie. Studia Teologiczne ukończył na Wydziale 

Teologicznym Uniwersytetu św. Józefa w Bejrucie. Jego bezpośrednim przełożo-

nym był ksiądz profesor Kamil Kantak. 30 czerwca 1946 roku Władysław Rubin 

otrzymał w Bejrucie święcenia kapłańskie. Pełnił następnie funkcję polskiego 

proboszcza w Roumy w Libanie, a później katechety polskich placówek oświato-

wych w Bejrucie. Na polecenie arcybiskupa Eugeniusza Baziaka Rubin wyjechał 

do Rzymu, gdzie w latach 1949–1952 studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego 

Uniwersytetu Gregoriańskiego i uzyskał stopień doktora. W Rzymie związał się 

z kościołem św. Stanisława, pełniąc na prośbę Gawliny funkcję wikariusza dla 

Polaków we Włoszech, a następnie, od 1959 roku, rektora Papieskiego Kolegium 

Polskiego. Po śmierci Gawliny Paweł vi ustanowił opiekunem emigracji polskiej 

prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, wracając tym samym do prak-

tyki z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Jednakże prymas, rezydując 

w Polsce i nie mogąc z przyczyn politycznych w pełni realizować powinności 

wynikających z powierzonej mu funkcji, wyznaczył do kierowania Centralnym 

Ośrodkiem Duszpasterstwa Emigracji delegata z ramienia całego episkopatu pol-

skiego. Rubin otrzymał nominację na to stanowisko 22 października 1964 roku307 

i pozostał na nim do 1980 roku. 28 października 1964 roku wikariusz generalny 

Rzymu kardynał Clemente Micara potwierdził nominację Władysława Rubina 

na rektora kościoła św. Stanisława308. 29 listopada tego samego roku podczas 

uroczystej mszy w kościele San Andrea al Quirinale nowy rektor otrzymał sakrę 

 W dolnej części umieszczono inskrypcę o treści:   /   / 

  /  †  /   /  . Langmana 

jest również figurka św. Franciszka na tarasie nad dziedzińcem wewnętrznym. Zahorski , 

s. . 

 O Rubinie zob. Szetelnicki , passim.

 Szetelnicki , s. –.

 , , nr , s. .

 Ibidem.





biskupią309, a 27 lutego 1967 roku został Sekretarzem Generalnym Synodu Bisku-

pów310. 30 czerwca 1979 roku Jan Paweł ii wyniósł biskupa Rubina do godności 

kardynalskiej311. Rok później, 6 lipca, hierarcha został mianowany prefektem 

Kongregacji do spraw Kościołów Wschodnich312. 

W czasach Rubina kontynuowano prace w Palazzo Delfini, a w budynkach 

hospicjum została założona nowa instalacja wodno-kanalizacyjna, której projekt 

techniczny wykonali architekci Tommaso Giuliani i Mario Redini313. Ci sami 

architekci opracowali w 1968 roku projekt przebudowy pomieszczeń na parterze 

i piętrze w przylegającym do kościoła skrzydle zachodnim, przeznaczonych na 

sklep (il. 339)314. Odnowiono część pomieszczeń, wymieniono stare belki stro-

powe oraz zrekonstruowano gzymsy, zniszczone wskutek oddziaływania wa-

runków atmosferycznych315. W czasach rektoratu arcybiskupa Rubina, z okazji 

jubileuszu milenijnego, odremontowano fasadę kościoła i przyległych do niego 

budynków. Po raz kolejny przeprowadzenie prac było możliwe dzięki wsparciu 

Polonii. Znów inicjatywą wykazał się duszpasterz Polaków w Manheim, ksiądz 

kanonik Juliusz Janusz. Większość niezbędnych robót wykonała stale angażowana 

do remontów w kompleksie polskim firma Demetria Falorsiego316. Darczyńcom 

poświęcono tablicę pamiątkową wmurowaną w klatce schodowej wschodniego 

skrzydła (il. 340)317.

 Szetelnicki , s. .

 , , sygn. -, k. .

 , , sygn. -–.

 Szetelnicki , s. .

 , teka , Cabina idrica e coperture, .

 , teka /. 

 , sygn. -, k. r–r: Relazioni o considerazioni sulle proprietà immobiliari in Roma 

dell’Istituto Polacco di San Stanislao V. M.,   .

 , sygn. -; sygn. -; sygn. -–; sygn. -; sygn. -; sygn. -.

 Treść inskrypcji brzmi:   – /   /  -

  .  /      /   
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Rubin jako duszpasterz utrzymywał ścisłe kontakty z Polakami na całym świe-

cie. Odbył setki wyjazdów duszpasterskich do placówek Polskiej Misji Katolickiej, 

wizytował również środowiska wojskowe, między innymi w Wielkiej Brytanii, Ka-

nadzie, Stanach Zjednoczonych i Argentynie. Utrzymywał stały kontakt z przy-

jaciółmi i znajomymi z czasów studiów w Bejrucie. 21 maja 1986 roku kardynała 

odwiedzili w jego mieszkaniu przy via Conciliazione Wacław Netter z żoną oraz 

małżeństwo Pomirskich, ofiarowując duchownemu jego portret, namalowany przez 

absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych w Bejrucie Marylę Joczównę (il. 341)318. 

Rubin brał udział w konferencjach katolickiego duchowieństwa w Australii, odbył 

dziesiątki wizyt w różnych krajach świata w związku z Milenium Chrztu Polski, 

odwiedzał także Polskę, stając się niejako łącznikiem między Polakami w kraju 

i za granicą319. Z okazji Milenium wmurowano w zewnętrzną ścianę prezbiterium 

kościoła tablicę pamiątkową, którą 8 grudnia 1968 roku, po uroczystej mszy, po-

święcił kardynał Wyszyński320.

W czasach biskupa Rubina przestrzenią, w której upamiętniano zasłużonych 

Polaków i ważne dla społeczności polskiej wydarzenia był – jak niegdyś wnętrze 

 /  .  –  /     / 

. . . 

 Moment wręczenia utrwalono na fotografii zachowanej w archiwum; , , sygn. -, 

k. v.

 , , sygn. -–. O wyjazdach Rubina do Polski zob. Szetelnicki , 

s. –.

 , , nr , s. .
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hospicjum polskie w Rzymie





kościoła – dziedziniec hospicjum. Stał się świadkiem wielu patriotycznych uro-

czystości, miejscem składania wieńców i kwiatów z okazji świąt narodowych, 

których obchody celebrowano na emigracji, a marginalizowano lub zakazywano 

ich w komunistycznej Polsce. Na dziedzińcu kultywowano pamięć o żołnierzach 

Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, zwłaszcza walczących na froncie włoskim, 

oraz o polskich oficerach zamordowanych w Związku Radzieckim321. Utrwala-

niu zbiorowej pamięci miały służyć tablice pamiątkowe na zewnętrznej elewacji 

prezbiterium i murze okalającym dziedziniec.

W 1967 roku wmurowano na dziedzińcu tablicę upamiętniającą łacińskiego 

metropolitę Antiochii Władysława Lubicz-Zaleskiego, pierwotnie przeznaczo-

ną na cmentarz Campo Verano322. Tablicę ku czci żołnierzy polskich poległych 

 Szereg takich uroczystości odnotowano w kronice kościoła i hospicjum oraz na łamach „Dusz-

pasterza Polskiego Zagranicą”, w tym mszę, którą  maja  r. koncelebrowali bp Władysław 

Rubin, ks. Mieczysław Kowalczyk, TChr i ks. dr Bogumił Lewandowski. Kazanie wygłosił 

wówczas bp W. Rubin. Kościół był wypełniony po brzegi m.in. uczestnikami walk o Monte 

Cassino przybyłymi z Anglii i innych krajów na uroczystości trzydziestolecia bitwy. Po mszy 

nastąpiło złożenie wieńców pod tablicą pamiątkową Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, 

umieszczoną na zewnętrznej ścianie kościoła. , , nr , s. .

 Władysław Michał Bonifacy Lubicz-Zaleski (–) był synem Zenona, właściciela majątku 

Wielona na Żmudzi, i Krystyny z Wybrakowa Swiniarskiej. Nauki pobierał w domu i w Kownie; 

w wieku  lat wstąpił do seminarium. Przez rok studiował w Warszawie, a następnie wyjechał 

do Rzymu, gdzie uzyskał wsparcie kardynałów Mieczysława Ledóchowskiego i Włodzimierza 

Czackiego. Dzięki nim studiował w Accademia dei Nobili Ecclesiastici. Święcenia kapłańskie 
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podczas drugiej wojny światowej odsłonięto w 1969 roku. Zaprojektowała ją Elż-

bieta Kufirska-Zahorska (il. 342)323. Monument umieszczono na zewnętrznej 

ścianie prezbiterium kościoła, od strony dziedzińca. Po prawej stronie heraldycz-

nej wyryto na całej wysokości tablicy 15 tarcz z odznakami jednostek Polskich 

Sił Zbrojnych na Zachodzie, a nad nimi polskiego orła wojskowego324. Po lewej 

heraldycznej rozmieszczono trzy emblematy: nad inskrypcją widnieje tarcza 

z krzyżem Monte Cassino (odznaka pamiątkowa ii Korpusu), pomiędzy tekstem 

łaciński i polskim tarcza z krzyżem Armii Krajowej (ze znakiem Polski Walczą-

cej na przecięciu ramion), pod inskrypcją natomiast odznaka Stowarzyszenia 

Polskich Kombatantów.

W 1979 roku odsłonięto tablicę upamiętniającą generała Władysława An-

dersa, w którą wmurowano fragment płyty nagrobnej z cmentarza na Monte 

Cassino (il. 343)325. Rok później, 21 grudnia, odbyła się uroczystość odsłonięcia 

monumentu poświęconego żołnierzom zamordowanym w Kozielsku, Ostaszko-

wie, Starobielsku oraz Katyniu (il. 344)326. Jak odnotowano w „Duszpasterzu”, 

przyjął w  r. Początkowo pracował w kongregacjach watykańskich, a w  r. został mia-

nowany prałatem papieskim i wyjechał po raz pierwszy do Indii jako sekretarz bpa Antonia 

Agliardiego. W  r. powierzono mu funkcję delegata Stolicy Apostolskiej w Indiach Wschod-

nich, mianując go równocześnie arcybiskupem tytularnym tebańskim w Achai. W  r. po-

wołał do istnienia seminarium duchowne w Kandy na Cejlonie, gdzie założył kaplicę Matki 

Boskiej Ostrobramskiej. W  r. został mianowany patriarchą Antiochii. Tablica, wmurowana 

w zewnętrzną ścianę apsydy, ma formę stojącego prostokąta. Treść wyrytej na niej inskrypcji 

brzmi: . . . /  /  ,    /    

/  - /   /    

 /   /     /  

. . ..  /   /  . . ..  /   .  / 

  / . .  /  - / -

  / .   /    

/    /    . /   /  

  . Poniżej umieszczono mniejszą tabliczkę z inskrypcją:   

  /    . Zahorski , s. ; Chrza-

nowski, Kornecki , s. –.

 Umieszczona na tablicy inskrypcja została podzielona na dwa bloki – polski i łaciński. Jej 

treść brzmi:    /     /  

 ,  /      /      

/      /   –,   / -

  -  /     /  

 /   /       / 

    /    /  -

  /      /  -

 . Tablica została opatrzona sygnaturą: [ektowała] . -. 

Chrzanowski, Kornecki , s. .

 Są to emblematy  Korpusu Polskich Sił Zbrojnych,  Dywizji Strzelców Karpackich,  Kreso-

wej Dywizji Piechoty,  Warszawskiej Dywizji Pancernej,  Zmotoryzowanej Dywizji Piechoty, 

 Dywizji Grenadierów,  Dywizji Strzelców Pieszych, Samodzielnej Brygady Spadochronowej, 

 Dywizji Pancernej,  Pułku Strzelców Konnych, Krzyż Harcerski, Marynarki Wojennej oraz 

Wojsk Lotniczych.

 Tablica, umieszczona na zewnętrznej ścianie prezbiterium, ma kształt leżącego prostokąta. Tło 

jest groszkowane, a inskrypcja wypukła. Jej treść brzmi:   /  

 / . . .    / . . .   . W lewym górnym 

rogu tablicy znajduje się fragment dawnej płyty nagrobnej z cmentarza na Monte Cassino, a na 

nim inskrypcja o treści:       /  

   . [ektowała] [lżbieta] . 

 Tablica jest wmurowana w zewnętrzną ścianę zakrystii, w dziedzińcu hospicjum. Ma kształt 

leżącego prostokąta. Treść wyrytej na monumencie inskrypcji brzmi:   





tę tablicę poświęcił biskup Rubin w obecności niemal całej Polonii rzymskiej, 

władz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów z Anglii i innych krajów oraz 

gości włoskich; tradycyjnie złożono pod tablicą wieńce327. Jedną z ostatnich 

tablic o charakterze patriotycznym wmurowano we wnętrzu kościoła. Przymo-

cowano do niej dwa krzyże – Virtuti Militari i Monte Cassino, nadane przez 

Władysława Andersa królowi Włoch Umbertowi ii. Jak głosi inskrypcja pod 

odznaczeniami, 17 września 1983 roku król przekazał je Stowarzyszeniu Pol-

skich Kombatantów we Włoszech z życzeniem umieszczenia krzyży na grobie 

nieznanego żołnierza na Monte Cassino. Ostatecznie odznaczenia trafiły do 

kościoła polskiego (il. 345). 

 /    /     / -

 /   /    /    . 

/       /    /   

  /    /     -

  / . Tablica została opatrzona z sygnaturą: [itekt] [lżbieta]

. Chrzanowski, Kornecki , s. .

 , , nr , s. .
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Stałym gościem w hospicjum był Karol Wojtyła. Trzykrotnie odwiedził je jeszcze 

w czasach Gawliny, biorąc udział między innymi w uroczystości siedemdziesięcio-

lecia urodzin biskupa (18 grudnia 1962). Jednak większość wizyt przyszłej głowy 

Kościoła w hospicjum przypadła na czasy rektoratu Rubina. Krakowski hierarcha 

jako protektor świątyni narodowej spotykał się na terenie kompleksu z polskimi 

księżmi i zakonnicami, biskupami polskimi i zagranicznymi, przedstawicielami 

Polonii, kombatantami, naukowcami z Polski i zagranicy oraz z samym rektorem. 

W sali reprezentacyjnej prowadził wykłady dla księży z Kolegium Polskiego, sióstr 

zakonnych lub widywał się z wiernymi328. Szczególną okazją do przypomnienia 

roli świątyni polskiej w dziejach Polaków w Rzymie stały się obchodzone 17 maja 

1978 roku uroczystości dziewięćsetlecia śmierci św. Stanisława i czterechsetlecia 

istnienia hospicjum polskiego i kościoła pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela 

i św. Stanisława329. W sali reprezentacyjnej odbyły się wówczas spotkanie Wojtyły 

z Polonią rzymską oraz wykład profesora Jana Władysława Wosia z Florencji o pol-

skim Rzymie w czasach Stanisława Hozjusza. Tradycyjnie na dziedzińcu hospicjum 

urządzono poczęstunek330. W kolejnym roku, gdy ponownie wspomniano oba 

jubileusze, mszę z tej okazji w kościele polskim odprawił i homilię wygłosił Wojtyła, 

ale już jako papież Jan Paweł ii331. 

 Odnotowywano je na łamach „Duszpasterza Polskiego Zagranicą” (, , nr , s. ; , 

nr , s. –, nr , s. , ; , nr , s. ).

 „Gazeta Niedzielna”, , nr /,  kwietnia  r. (, sygn. -, k. r–r).

 , , nr , s. .

 O wizytach Karola Wojtyły w kościele polskim zob. pierwszy tom niniejszej serii (Radziechowski 

).
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Hospicjum polskie w czasach Rubina było siedzibą Komitetu do Spraw Bea-

tyfikacyjnych i Kanonizacyjnych, celem którego było przygotowanie do zakoń-

czenia beatyfikacją lub kanonizacją z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski niektórych 

toczących się wówczas procesów. 13 listopada 1965 roku komitet przekształcono 

w Postulatorski Ośrodek Studiów. Jego przewodniczącym został Rubin, a se-

kretarzem ojciec Michał Machejek, autor pierwszego, skrótowego opracowania 

dziejów kościoła polskiego. Sam Rubin był postulatorem w procesach beatyfika-

cyjnych Józefa Bilczewskiego i Józefa Sebastiana Pelczara. Nie dziwi zatem fakt, że 

w zbiorach kościoła zachowały się dwa okazałe relikwiarze jeszcze dwóch innych 

polskich świętych, o których beatyfikację się wówczas starano. Relikwiarz Maksy-

miliana Marii Kolbego ma formę tulipana i lilii, których porośnięte lancetowatymi 

liśćmi łodygi wyłaniają się spomiędzy splecionych gałązek cierniowych (il. 346). 

Łodygi kwiatów oplata skręcony sznur, podtrzymujący usytuowany pomiędzy 

nimi, przeszklony pojemnik na relikwie. Na podstawie znajduje się wizerunek 

błogosławionego. Omawiane dzieło wykonano w rzymskim zakładzie Franca 

Scarmigliatiego332. Drugi relikwiarz, bł. Wincentego Kadłubka, podarowali koś-

ciołowi polskiemu w 1979 roku cystersi z Jędrzejowa, starający się o kanonizację 

 Relikwiarz o wysokości  cm jest wykonany z mosiądzu i srebra, odlewany, kuty, częściowo 

złocony. Na odwrocie podstawy została umieszczona plakieta z inskrypcją:  -

 /     / . Relikwiarz jest przechowywany w drew-

nianym pudle, z dołączonym atestem, podpisanym  października  r. przez postulatora 

generalnego, Antonia M. Ricciardiego,  Conv.
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średniowiecznego kronikarza i biskupa, który prawdopodobnie ostatnie lata 

życie spędził w ich konwencie. Relikwiarz w kształcie prawego przedramienia 

nawiązuje formą do licznych w Polsce średniowiecznych i nowożytnych dzieł 

tego typu (il. 347)333. 

W czasach Rubina, w pomieszczeniach biura Centralnego Ośrodka Dusz-

pasterstwa Emigracji oraz w sali reprezentacyjnej zawieszono 15 obrazów, które 

przeniesiono z ambasady Polskiej przy Stolicy Apostolskiej. Stanowiły one włas-

ność Izydora Czosnowskiego, podobnie jak omówione wcześniej wizerunki kró-

lewskie i biskupie. Wśród wspomnianych dzieł znalazły się portrety członków 

rodziny Sapiehów: Aleksandra Michała Sapiehy (il. 350) i jego żony Magdaleny 

z Lubomirskich Sapieżyny (il. 351), ich córek Anny Teofili (il. 352) oraz Karoliny 

(il. 353), a także męża tej ostatniej Stanisława Sołtyka (il. 354). Wizerunki Sapiehów 

i Sołtyków zostały zakupione w 1914 roku od hrabiego Romana Karnickiego. Za-

gadkowa jest proweniencja portretu nieznanego mężczyzny z umieszczonymi na 

odwrocie syglami rm i napisem „Villa Albani” (il. 349)334. Na liście dzieł z kolekcji 

Czosnowskiego zdeponowanych w Ambasadzie znalazły się obrazy nieoznaczone 

pieczęcią lub naklejką właściciela – przedstawienia Matki Boskiej z Dzieciątkiem 

i św. Janem Chrzcicielem (il. 348) oraz potyczki dwóch konnych oddziałów woj-

skowych pod skałą (il. 355).

Najstarszym spośród przywołanych wyżej obiektów jest obraz ukazujący Mat-

kę Boską z Jezusem i św. Janem Chrzcicielem (il. 348)335. Dzieło to przedsta-

wia ujętą w trzech czwartych i zwróconą w prawo, klęczącą Matkę Boską, która 

lewą dłonią podtrzymuje stojącego przed nią nagiego Jezusa. Obok nich siedzi, 

obejmują kolano Marii, młodzieńczy Jan Chrzciciel, który w prawej ręce trzyma 

krzyż z titulsem opatrzonym napisem ecce agnus. Ciemnoniebieski maforion 

o rdzawobrązowej podszewce okrywa ciemnobrązowe, zaczesane do tyłu włosy 

Marii i spowija całą jej postać, odsłaniając jedynie wykończony koronką rękaw 

błękitnej, spodniej sukni, dekolt i obutą w sandał stopę. Twarz Matki Boskiej 

jest pełna, o wysokim czole, prostym nosie i małych ustach. Ponad głową Marii 

widnieje dyskowy nimb. Ujęta z profilu, manierystycznie wydłużona sylwetka 

Jezusa, który odwraca głowę w kierunku widza, jest oświetlona kontrastowym 

światłem. Chrystus ma pełną twarz, okraszoną delikatnymi rumieńcami. Jego 

głowę okalają kręcone, złociste włosy. Pogrążony w cieniu Jan Chrzciciel został 

ukazany od tyłu, ale z głową zwróconą niemal frontalnie w kierunku widza. 

Twarz świętego jest okrągła, okolona kręconymi, jasnobrązowymi włosami. W tle 

zarysowują się ciemna skała i odległy krajobraz z morzem i wyspami. Obraz jest 

utrzymany w ciemnej, zgaszonej tonacji kolorystycznej. Silnie oświetlone zostały 

jedynie twarz Marii i postać Jezusa. 

Obraz jest pochodzącą z drugiej połowy xvi lub z xvii wieku repliką dzieła 

Andrei del Sarta, które obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego 

 Relikwiarz o wysokości  cm jest wykonany ze stopu miedzi, złocony. Na stopie obiektu 

znajduje się inskrypcja:   .    .  

    -    –  –  – 

   . Relikwiarz jest przechowywany w etui z tkaniny z dołączonym atestem, 

podpisanym  kwietnia  r. przez bpa Jana Jaroszewicza.

 , b. sygn., list Leona Czosnowskiego do biskupa Władysława Rubina,   . 

 Obraz o wymiarach  ×  cm (, ×  cm z ramą), namalowany techniką olejną na płótnie, 

osadzony w drewnianej, profilowanej ramie, ozdobionej pasami kimationu.





w Warszawie (nr inw. 231737). Autor rzymskiego obrazu powielił ujęcie, charak-

terystyczny typ wydłużonej sylwetki Jezusa, sposób, w jaki Chrystus i św. Jan 

zwracają głowy w kierunku widza oraz śmiały i intensywny światłocień336.

Wysoką klasą artystyczną wyróżnia się niewielkich rozmiarów portret mło-

dego mężczyzny w zbroi (il. 349)337. Model jest ukazany w popiersiu, w trzech 

czwartych zwrócony w lewo. Przedstawiono go na neutralnym, jasnobrązowym 

tle. Twarz sportretowanego charakteryzują wysokie czoło, duże oczy, wydatny 

nos z garbkiem, niewielkie usta i podbródek. Włosy mężczyzny są jasne, dłu-

gie – część została ufryzowana w loki po bokach głowy, reszta, zaczesana do tyłu 

i spięta, spływa na prawe ramię. Młody człowiek ma na sobie zbroję, a przez 

jego lewe ramię przerzucony jest czerwony płaszcz, lamowany futrem. Przy 

szyi widać delikatną koronkę koszuli, przewiązana błękitną wstęgą, lamowaną 

złotem (strój Szkoły Rycerskiej?). Sygle rm umieszczone na odwrocie mogą 

odnosić się zarówno do sportretowanej osoby, jak i autora płótna. Napis „Villa 

Albani” wskazuje na rzymski pałac, należący do rodziny Albanich. Warto w tym 

miejscu przypomnieć, że Alessandro Albani należał do najznakomitszych ko-

lekcjonerów w Europie, a jego brat kardynał Annibale Albani był protektorem 

Królestwa Polskiego.

 Replika obrazu del Sarto znajduje się w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie. 

 Obraz o wymiarach  × cm ( ×  cm z ramą), wykonany techniką olejną na płótnie, osa-

dzony w drewnianej, złoconej ramie, ozdobionej na narożach wicią roślinną oraz ornamentem 

sznurowym.
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Wizerunek Aleksandra Michała Sapiehy otwiera zachowaną w hospicjum pol-

skim galerię portretów członków tej rodziny (il. 350)338. Na neutralnym, ciemno-

szarym tle został ukazany młody mężczyzna, ujęty z profilu, z głową w trzech 

czwartych zwróconą w lewo. Jego twarz jest pociągła, pełna, oczy wyraźnie za-

znaczone, nos prosty, duży, a usta wydatne i zaciśnięte. Sapieha nosi na głowie 

siwą perukę wigów. Jest odziany w rozpiętą białą koszulę z kołnierzykiem i na-

rzuconą na nią czerwoną szubę z futrzanym kołnierzem. Wizerunek uznano za 

dziewiętnastowieczną kopię portretu autorstwa Giovanniego Battistę Lampiego 

(1751–1830) w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu (nr inw. 2119)339 lub 

replikę sygnowanego przez Lampiego dzieła z około 1791 roku, które obecnie 

znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Kolejną wersję tego 

wizerunku stanowi datowany na połowę xix wieku portret w zbiorach Muzeum 

 Obraz o wymiarach  ×  cm ( ×  cm z ramą), w kształcie owalu, namalowany techniką 

olejną na płótnie, jest osadzony w drewnianej, złoconej, profilowanej ramie, ozdobionej pasem 

perełkowania i kimationem liściastym. Na odwrocie widnieją znaki własnościowe: pieczątka „hr. 

Izydor Czosnowski”; pieczęć lakowa z zatartym herbem (zapewne Kolumną Czosnkowskich) 

pod koroną hrabiowską; naklejka z wykonanym maszynowo napisem „Własność hr. Leona 

Czosnowskiego”; naklejka z odręcznym napisem „Prince Alexander Sapieha”. Aleksander Mi-

chał Sapieha (–), syn Kazimierza Leona i Karoliny Radziwiłłówny, Od  r. żonaty 

z Magdaleną Agnieszką z Lubomirskich, pełnił urzędy wojewody połockiego, hetmana polnego, 

kanclerza wielkiego litewskiego, marszałka konfederacji targowickiej; Zielińska –, 

s. –.  

 Sapieha, Kałamajska-Saeed , s. ; Janczyk , s. –.
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Narodowego w Poznaniu (nr inw. Mp 843)340. Rzymski obraz wydaje się bliższy 

warszawskiemu przedstawieniu, które uchodzi do dzisiaj za portret Stanisława 

Szczęsnego Potockiego341. 

Drugi portret tej samej wielkości, osadzony w identycznej ramie, przedstawia 

żonę Michała Aleksandra Magdalenę z Lubomirskich (il. 351)342. Wizerunek ten 

jest zapewne kopią dzieła Marcella Bacciarellego, które pochodzi z kolekcji króla 

Stanisława Augusta Poniatowskiego, a obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum 

Narodowego w Warszawie (Pałac w Łazienkach Królewskich)343. Przedstawiona 

kobieta w średnim wieku została ujęta popiersiowo, frontalnie; prawą ręką pod-

piera głowę. Twarz sportretowanej jest okrągła, pełna, oczy wyraziste, nos prosty, 

a usta i podbródek małe. Magdalena Sapieżyna ma na sobie niebieską suknię z ko-

ronkową falbaną odkrywającą dekolt, a na głowie jasny, półprzezroczysty czepiec. 

Przez lewe ramię kobiety biegnie ciemnofioletowa falbana, która na piersiach 

znika pod dekoracyjnym wiązaniem białej, półprzezroczystej falbany, spływającej 

symetrycznie z drugiego ramienia. 

Trzeci obraz, portret Anny Teofili, córki Aleksandra Michała Sapiehy, jest nie-

mal tych samych rozmiarów co dwa poprzednie płótna i posiada identyczną ramę 

(il. 352)344. Uchodzi za kopię obrazu Marcella Bacciarellego z około 1792 roku, 

stanowiącego część kolekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a obecnie 

przechowywanego w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie (Pałac w Ła-

zienkach Królewskich)345. Ukazana na ciemnym, nieokreślonym tle kobieta jest 

ujęta w popiersiu, w trzech czwartych zwrócona w lewo. Wyróżniają ją delikatne 

rysy lekko pociągłej twarzy o wysokim czole, wyrazistych oczach, długim nosie 

z garbkiem, różowych ustach i małym podbródku. W prawym uchu widoczny 

 Malarstwo polskie , s. , poz. kat. .

 Obraz według informacji na stronie Zamku pochodzi ze zbiorów Potockich w Peczarze. Jako de-

pozyt w  widnieje w inwentarzu tej instytucji od  r.; http://cyfrowe.mnw.art.pl/ dmuseion/

docmetadata?id=5117&show_nav=true&full_screen=true [stan na  listopada ].

 Obraz o wymiarach  × , cm ( ×  cm z ramą) został namalowany techniką olejną na 

płótnie. Na odwrocie widnieją znaki własnościowe: pieczęć lakowa z herbem Kolumna Czos-

nowskich pod koroną hrabiowską; pieczątka „hr. Izydor Czosnowski”; naklejka z wykonanym 

maszynowo napisem „Własność hr. Leona Czosnowskiego”; naklejka z odręcznym napisem 

„Princesse Madlain / Sapieha née co[mte]sse Lubomirska”. Magdalena z Lubomirskich Sapieżyna 

(–), wojewodzina płocka, kanclerzyna wielka litewska, była córką Antoniego Benedykta 

Lubomirskiego, starosty kazimierskiego i Anny Zofii z Ożarowskich. W  r. poślubiła Józefa 

Lubomirskiego, podstolego litewskiego, a po jego śmierci wyszła za mąż za Aleksandra Michała 

Sapiehę (). Pochowana w kościele kartuzów w Berezie Kartuskiej. Czeppe , s. .

 Chyczewska , s. , il. ; Sapieha, Kałamajska-Saeed , s. ; Juszczak, Małachowicz 

, s. –.

 Obraz o wymiarach  × , cm ( ×  cm z ramą), namalowany techniką olejną na płótnie, 

jest osadzony w drewnianej, złoconej ramie, ozdobionej perełkowaniem oraz kimationem. Na 

odwrocie widnieją znaki własnościowe: pieczęć lakowa z herbem Kolumna Czosnowskich 

pod koroną hrabiowską; pieczątka z napisem „Hr. Izydor Czosnowski”; naklejka z wykonanym 

maszynowo napisem „Własność hr. Leona Czosnowskiego”; naklejka z odręcznym napisem 

„C[omte]sse Severin Potocka née Sapieha pr[imo] voto co[mte]sse Sanguszko”. Anna Teofila 

Sapieżyna (–), córka Aleksandra Michała Sapiehy, wojewody płockiego, i Magdaleny 

Agnieszki z Lubomirskich, siostra Karoliny, żony Stanisława Potockiego, poślubiła Hieronima 

Sanguszkę (ślub ), a następnie Seweryna Potockiego (ślub ). W  r. została wielką 

mistrzynią loży adopcyjnej „Eden”. Mieszkała wraz z córkami głównie na ziemiach polskich. 

W swoim majątku w Celejowie na początku  w. wybudowała pałac i założyła piękny park. 

Została pochowana w Baranowie. Juszczak, Małachowicz , s. –.

 Chyczewska , s. , il. ; Sapieha, Kałamajska-Saeed. , s. ; Juszczak, Małachowicz 

, s. –. Pastelowa kopia tego dzieła znajduje się w  (nr inw. ).
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jest półprzezroczysty kolczyk w kształcie kropli. Obcisłą marszczoną suknię zdobi 

efektowna falbana przy głębokim dekolcie. Włosy są zaczesane do tyłu, fryzowane, 

jasnobrązowe, zasłonięte francuskim kapeluszem z szerokim rondem i piórem. 

Dwa kolejne portrety przedstawiają małżonków – pierwszy Karolinę, drugą cór-

kę Michała Aleksandra Sapiehy (il. 353)346, drugi zaś Stanisława Sołtyka (il. 354)347. 

Kobieta została ukazana w półpostaci, w trzech czwartych zwrócona w lewo, wspar-

ta lewą ręką na niskiej kolumnie. W tle widoczne są drzewa i odległy, lekko za-

mglony, romantyczny pejzaż. Twarz Karoliny Sołtykowej jest pełna, o podwójnym 

 Obraz o wymiarach  ×  cm ( ×  cm z ramą), namalowany techniką olejną na płótnie, 

jest osadzony w prostokątnej, drewnianej, złoconej i profilowanej ramie, ozdobionej pasem de-

koracji akantowej. Na odwrocie widnieją znaki własnościowe: pieczęć lakowa  z nieczytelnym 

wyobrażeniem (prawdopodobnie herbem Kolumna Czosnowskich) pod koroną, najpewniej 

hrabiowską; naklejka pisana maszynowo z napisem „Własność hr. Leona Czosnowskiego”. 

Druga nalepka pisana ręcznie na odwrocie płótna „Comtesse Caroline Sołtyk / née co[mte]sse 

Sapieha / pr[imo] v[oto] Potocka”. Karolina Sapieżyna ( lub  do ), córka wojewody 

połockiego i kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego Aleksandra Michała Sapiehy oraz 

Magdaleny Agnieszki z Lubomirskich, w  r. poślubiła Teodora Potockiego. Po urodzeniu 

syna Adama rozwiodła się () i w  r. wyszła za mąż za Stanisława Sołtyka. Była damą 

Orderu Krzyża Gwiaździstego ( maja ), w latach osiemdziesiątych  w. należała do 

Wielkiej Loży Dobroczynności na Wielkim Wschodzie Warszawy, a ok.  r. – do wielkiej 

loży adopcyjnej „Eden”, której wielką mistrzynią była jej siostra, Anna z Sapiehów Sewery-

nowa Potocka. W kościele parafialnym św. Stanisława w Chlewiskach znajduje się epitafium 

poświęcone Karolinie z Sapiehów, ufundowana przez jej córkę.

 Obraz o wymiarach  × , cm ( ×  cm z ramą), namalowany techniką olejną na płótnie, 

jest osadzony w drewnianej, złoconej, profilowanej ramie, ozdobionej pasem dekoracji akantowej. 
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podbródku, wysokim czole, małych oczach, dużym nosie i niewielkich ustach. Spor-

tretowana ma bujne, ufryzowane włosy, spięte tenią ozdobioną dużą perłą i spowite 

muślinową chustą. Karolina Sołtykowa ma na sobie białą, zwiewną suknię przewią-

zaną w pasie czerwoną szarfą. Na ramiona sportretowanej zarzucona jest biała chu-

sta, dekoracyjnie zawiązana na piersi i odsłaniająca głęboki dekolt. Przy sukni i na 

podołku widoczne są sznury pereł, przy dekolcie kaszt z szafirem. Prawa ręka jest 

niewidoczna, odwiedziona do tyłu i skryta pod drapowaniem błękitnego płaszcza. 

Zgięty łokieć lewej ręki kobieta opiera na kolumnie, wyprostowany palec wskazujący 

lewej dłoni kierując w prawo. Stanisława Sołtyka ukazano do pasa, z głową wspartą 

w wytwornym geście na lewej ręce, której łokieć spoczywa na podporze w postaci 

leżących obok ksiąg. Sportretowany owinięty jest udrapowanym płaszczem w ko-

lorze brązowym, lamowanym złotem i podbitym szmaragdowozieloną podszewką. 

Spod rękawa brązowego spodniego kaftana widoczny jest biały, koronkowy mankiet 

koszuli, a przy szyi zdobiony koronką kołnierz, wiązany ozdobnym, złotym sznu-

reczkiem. Mężczyzna nosi na głowie czarny kapelusz z szerokim rondem, ozdobiony 

klamrą i piórami. Twarz o pełnym zarysie, z migdałowymi oczami oraz wydatnym 

nosem i pełnymi ustami jest malowana miękko. Pod kapeluszem widoczne są jasne, 

zawijające się w pukle włosy.

Portret Sołtyka jest repliką obrazu znajdującego się obecnie w zbiorach Muzeum 

Narodowego w Poznaniu, a namalowanego około 1788 roku przez Józefa Grassiego. 

Natomiast wizerunek Karoliny z Sapiehów Sołtykowej uznano za kopię obrazu 

Jana Chrzciciela Lampiego z pierwszej połowy xix wieku, być może tożsamego 

z portretem w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, prezentowanym 

(choć bez identyfikacji) na ekspozycji stałej348.

Ostatni z obrazów, które trafiły do hospicjum z apartamentu ambasadora Papée-

go, ukazuje potyczkę dwóch grup żołnierzy u stóp wysokiej skały. Jedną z walczących 

stron są rajtarzy w pełnym uzbrojeniu i hełmach na głowach, na czele z oficerem, 

który jako jedyny nosi kapelusz, drugą grupę stanowią żołnierze bez zbroi, lecz 

z rapierami. Obraz nie posiada żadnych oznaczeń, ale znalazł się w wykazie dzieł 

z kolekcji Czosnowskiego zdeponowanych w siedzibie Ambasady kierowanej przez 

Papéego. Z listu Czosnowskiego do Rubina wiadomo, że dzieło to nie miało trafić do 

hospicjum, lecz do Tadei Szemiot349.  Obraz ten znalazł się zapewne w hospicjum 

wraz z pozostałymi dziełami (il. 355)350. 

Na odwrocie widnieją znaki własnościowe: pieczęć lakowa z herbem Kolumna Czosnowskich 

pod koroną hrabiowską; pieczątka „hr. Izydor Czosnowski”; naklejka z wykonanym pismem 

maszynowym napisem „Własność hr. Leona Czosnowskiego”; Naklejka z odręcznym napisem 

„Conte Stanisla[u]s Sołtyk”. Stanisław Sołtyk (–) był podstolim koronnym, senatorem 

Królestwa Polskiego, synem kasztelana warszawskiego Macieja i Salomei z Nakwaskich; Czeppe, 

Orman-Michta –, s. –. 

 Autorzy tej supozycji (Sapieha, Kałamajska-Saeed , s. ) nie wskazali zasobu, w którym ów 

portret jest przechowywany. Dziękuję dr hab. Marii Kałamajskiej-Saeed za informację o tym, że 

obraz w Muzeum Podlaskim w Białymstoku (nr. inw. //) został zakupiony przez tę instytu-

cję (wówczas Muzeum Okręgowe w Białymstoku) w  r. od Heleny Winiarzowej w Warszawie, 

siostry znanego antykwariusza Tadeusza Wierzejskiego. Maria Kałamajska-Saeed odnalazła kolej-

ną kopię portretu Karoliny Sapieżanki w Muzeum Okręgowym w Smoleńsku (nr. inw. ж-).

 Tadea Gabriela Szemiot była córką Stanisława Szemiota i Marii Czosnowskiej, wnuczką Izydora 

Czosnowskiego, siostrzenicą Leona. Urodziła się w  r. Jej ojciec zginął w Katyniu; http://www.

sejm-wielki.pl/b/sw. [stan na  listopada ]. 

 , b. sygn., list Leona Czosnowskiego do bpa Władysława Rubina,   . Obraz 

o wymiarach , ×  cm ( ×  cm z ramą), namalowany techniką olejną na płótnie.





W sali, w której zawieszono w czasach Rubina większą część opisanej wyżej 

kolekcji, organizowano oficjalne spotkania, konferencje oraz wystawy czasowe. 

W 1977 roku prezentowano w niej prace Henryka Siemiradzkiego. Wystawę zor-

ganizowało działające w latach 1975–1982 Ognisko Polskie w Rzymie351. Wykład 

o twórczości malarza przedstawił ksiądz Jerzy Langman, a przemówienia wygłosili 

Edward Kudrewicz, potomek artysty, oraz Tadeusz Chruścicki, dyrektor Muze-

um Narodowego w Krakowie. Ten ostatni, w imieniu placówki, którą kierował, 

uroczyście odebrał od Kudrewicza wszystkie prace malarza, które znajdowały się 

wówczas w Rzymie i które dziś wchodzą w skład kolekcji Muzeum Narodowego 

w Krakowie.

Szczepan Wesoły (1926–1918) – ostatni hierarcha, któremu przyszło w okresie 

istnienia prl łączyć funkcje rektora kościoła polskiego w Rzymie i duszpasterza 

Polaków za granicą, miał korzenie śląskie, podobnie jak Józef Gawlina, sprawu-

jący obie te godności jako pierwszy. Wesoły pochodził z Katowic, gdzie ukończył 

gimnazjum i podjął pracę. W 1943 roku został skierowany do budowy bunkrów, 

a na początku 1944 roku wysłany na front zachodni do Francji. Tam zbiegł na 

stronę aliancką i został przydzielony do jednostek polskich, z którymi wziął udział 

w walkach z Niemcami w Algierii i we Włoszech. Po wojnie pracował w Wielkiej 

Brytanii. W latach 1951–1957 studiował w Papieskim Kolegium Polskim w Rzy-

mie i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Podjął również studia na kilku 

 Ognisko , s. –.
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uczelniach rzymskich, uzyskując w 1957 roku doktorat w Instytucie Teologii Pa-

storalnej Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. Był 

zaangażowany w prace nad publikacjami poświęconymi Milenium chrztu Polski. 

W latach 1958–1962 pełnił funkcję duszpasterza emigracji polskiej w Rzymie, a w la-

tach 1962–1965 kierował Sekcją Słowiańską Biura Prasowego Sekretariatu Soboru 

Watykańskiego ii. Święcenia biskupie otrzymał 7 lutego 1969 roku, natomiast do 

godności arcybiskupa podniesiono go 7 lutego 1994 roku. W latach 1968–1980 był 

pomocnikiem Władysława Rubina w sprawach duszpasterstwa emigracyjnego, a po 

jego śmierci zastąpił go na stanowisku duszpasterza emigracji i rektora kościoła 

św. Stanisława. Funkcję delegata pełnił do 2003 roku, a rektora do 2007 roku352. 

W nowych realiach politycznych, związanych z obaleniem w Polsce systemu ko-

munistycznego, zadania duszpasterza Polaków za granicą powierzono biskupowi 

w wolnej Polsce, Wojciechowi Polakowi, rektorowi seminarium prymasowskiego 

w Gnieźnie353. Natomiast rektorem kościoła polskiego w Rzymie został w 2007 roku 

ksiądz Paweł Ptasznik. 

Już w początkach swej kariery duchownej ksiądz Szczepan Wesoły wyróżnił się 

jako organizator wielu wystaw okolicznościowych związanych z ważnymi dla Pola-

ków rocznicami i bohaterami wojennymi. Będąc klerykiem w Kolegium Polskim, 

uczestniczył w organizacji wystawy z okazji Roku Maryjnego w stulecie ogłoszenia 

dogmatu o Niepokalanym Poczęciu oraz w przygotowaniu ekspozycji z okazji dzie-

sięciolecia bitwy pod Monte Cassino. Ta druga wystawa została doceniona nie tylko 

przez znanych widzów, w tym generała Władysława Andersa, ambasadora rządu rp 

na uchodźstwie Kazimierza Papéego i radcę Ambasady rp przy Stolicy Apostolskiej 

księdza Waleriana Meysztowicza, ale i włoską prasę. W hospicjum polskim przy 

kościele św. Stanisława Wesoły zorganizował w 1961 roku ekspozycję poświęconą ojcu 

Maksymilianowi Marii Kolbemu354, a w 1967 roku wystawę „Pokłosie Milenium”, na 

której zostały zaprezentowane zdjęcia, broszury i ulotki z odbywających się w Polsce 

uroczystości z okazji tysiąclecia chrztu. Rocznicę chrztu upamiętnia także okazała 

tablica na zewnętrznej ścianie prezbiterium kościoła (il. 356).

W czasach rektoratu biskupa Wesołego swoją drugą papieską wizytę w kościele 

polskim złożył 28 czerwca 1992 roku Jan Paweł ii. Uroczyste obchody zorganizo-

wano z okazji czterechsetlecia konsekracji kościoła polskiego. W miejscu pamięci 

aranżowanym od lat w obrębie dziedzińca papież odsłonił tablicę poświęconą kar-

dynałowi Władysławowi Rubinowi, ufundowaną przez „Bejrutczyków”, polskich 

studentów, z którymi Rubin zgłębiał teologię na Uniwersytecie Francuskim św. Jó-

zefa w Bejrucie355. Podczas tej samej uroczystości papież odsłonił również tablicę 

upamiętniającą odnowienie polskiego hospicjum i fakt, że dokonał ponownego 

poświęcenia kościoła356. Jedno z ostatnich epitafiów umieszczonych we wnętrzu 

świątyni powstało w 1983 roku i upamiętnia księdza Waleriana Meysztowicza 

(1893–1982), wybitnego mediewistę, profesora Uniwersytetu Stefana Batorego 

w Wilnie i założyciela Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie (il. 357)357. 
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 Walerian Meysztowicz uczył się w Kolegium Aleksandrowskim w Petersburgu, odbył służbę 

w wojsku rosyjskim i uczestniczył w pierwszej wojnie światowej. Służył w Wojsku Polskim, 





Do grona najbliższych współpracowników Meysztowicza należała Karolina Lan-

ckorońska. Pamiątką po niej jest w kościele polskim gemma z wizerunkiem pa-

pieża Innocentego xi (il. 358). Zakupił ją w Rzymie Karol Lanckoroński, a jego 

córki Adelajda i Karolina ofiarowały ten cenny obiekt świątyni polskiej. Uroczyste 

odsłonięcie gemmy wmurowanej w filar arkady tęczowej odbyło się 16 lutego 

1967 roku358. 

biorąc udział w kampanii w  r. W  r. wstąpił do seminarium wileńskiego. W  r. 

uzyskał doktorat z prawa kanoniczego. Na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie został 

docentem. W  r. wyjechał ponownie do Rzymu jako radca Ambasady Polski przy Watykanie. 

W  r. otrzymał tytuł profesora na Uniwersytecie Wileńskim. W  r. został zmobilizowany 

jako kapelan . pułku Ułanów Wileńskich. W sierpniu  r., tuż przed wybuchem wojny, 

samolotem, z córkami Józefa Piłsudzkiego wyleciał do Szwecji, a następnie dotarł do Paryża. 

Ostatecznie wojnę spędził w Watykanie, pracując w tamtejszym archiwum nad dokumentami 

dotyczącymi Polski. Po upadku Mussoliniego powrócił do pracy dyplomatycznej w Amba-

sadzie przy Watykanie. W  r., po zajęciu przez reżim komunistyczny Stacji Naukowej 

Polskiej Akademii Umiejętności, założył Polski Instytut Historyczny w Rzymie, zapraszając do 

współpracy Karolinę Lanckorońską, Stanisława Biegańskiego, Józefa Michałowskiego, Oskara 

Haleckiego i Henryka Paszkiewicza. Lanckorońska , s. –; Supruniuk , s. –. 

Tablica poświęcona Meysztowiczowi jest umieszczona we wnęce przy drugim ołtarzu po prawej 

stronie. Tablica ma formę stojącego prostokąta. Wyryto na niej inskrypcję o treści:  

/  /   .  /    /  -

 /   /  /   /    / 

 /  /   /    .  /   . 

Chrzanowski, Kornecki , s. .

 , b. sygn., list Karoliny Lanckorońskiej do bpa Władysława Rubina,   .
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Spotkania Gawliny, Rubina i Wesołego z Polakami w Rzymie i poza granicami 

Italii owocowały licznymi darami w postaci naczyń liturgicznych. Najczęściej są 

to dzieła produkowane masowo i powszechnie dostępne w sklepach z dewocjo-

naliami. Około 1952 roku, zapewne w Stanach Zjednoczonych, powstała puszka 

na komunikanty ufundowana dla uczczenia pamięci Marii Leszczyńskiej przez 

jej syna Johna (il. 359)359. Kolejnym dziełem z tej grupy jest kielich z 1957 roku 

ofiarowany na pamiątkę Eugenia Urbaniego (1892–1957), wykonany w znanej 

amerykańskiej fabryce wyrobów złotniczych Gorham, w Providence na Rhode 

Island (il. 360)360. W Nowym Jorku powstała około 1965 roku puszka, zapew-

ne podarowana kościołowi polskiemu w Rzymie przez rodzinę Rose Michalski, 

którą miała upamiętniać ta fundacja (il. 361)361. Prawdopodobnie od Polaków 

w Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii pochodzi drugi kielich – obiekt 

 Puszka o wymiarach: wysokość z pokrywą  cm, bez pokrywy  cm, średnica stopy  cm, 

średnica czary , cm została wykonana ze złoconego srebra, odlewanego i cyzelowanego. Na 

naczyniu widnieją znaki złotnicze: „” /   /   / . Na cokoliku 

została umieszczono inskrypcję o treści:       , 

    .

 Kielich o wymiarach: wysokość  cm, średnica czary  cm, średnica stopy , cm został wy-

konany ze srebra, odlewanego, cyzelowanego i kutego. Na naczyniu widnieją znaki złotnicze: 

. wytwórni:  / trzy punce: . kroczący lew, . kotwica; . [];  /  – na 

odwrocie stopy. Na czarze umieszczono inskrypcję o treści:    /   

/ –. 

 Puszka o wymiarach: wysokość z pokrywą  cm, wysokość bez pokrywy  cm; średnica stopy 

, cm, średnica czary , cm została wykonana ze stopu miedzi, odlewanego, cyzelowanego i zło-

conego. Na naczyniu widnieją znaki złotnicze:  /  .. / . . / .

358 Gemma z wizerunkiem 

papieża Innocentego xi podaro-

wana kościołowi polskiemu przez 
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w 1967
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o stopie założonej na rzucie sześcioliścia wpisanego w gwiazdę, zdobionej styli-

zowaną, symetrycznie układającą się wicią roślinną oraz nodusie dekorowanym 

guzami. Na tym naczyniu nie ma niestety żadnej inskrypcji (il. 362)362. Kielich 

zamówiony na pamiątkę Anny Wasilewskiej został wykonany w Stanach Zjedno-

czonych przez Josepha Pianę (il. 363)363. Członkowie Ligi Katolickiej podarowali 

kościołowi kielich (il. 364) i puszkę na komunikanty (il. 365)364. Na kolejnym 

kielichu, ofiarowanym na pamiątkę Edwarda MacDonalda znalazła się punca 

amerykańskiego złotnika Luisa J. Meyera (il. 366)365. Proweniencji dwóch naczyń 

 Kielich o wymiarach: wysokość  cm, średnica czary  cm, średnica stopy , cm został wy-

konany ze srebra, odlewanego, cyzelowanego, grawerowanego i złoconego. Na naczyniu widnieją 

znaki złotnicze: . punca w postaci uskrzydlonego ptaka i napis  /  – wewnątrz 

stopy.

 Kielich o wymiarach: wysokość  cm, średnica stopy  cm, średnica czary  cm został wy-

konany ze stopu miedzi (brak oznaczenia srebra), odlewanego, cyzelowanego. Na naczyniu 

widnieją znaki złotnicze: znak imienny złotnika   – na odwrocie stopy. Na odwrocie 

stopy umieszczono inskrypcję o treści:         

 /      .

 Puszka o wymiarach: wysokość z pokrywą  cm, wysokość bez pokrywy , cm, średnica 

stopy , cm, średnica czary , cm oraz kielich o wymiarach: wysokość , cm, średnica stopy 

, cm, średnica czary  cm zostały wykonane ze stopu miedzi, odlewanego, fakturowanego. 

Na obu naczyniach widnieją te same znaki złotnicze – znak imienny złotnika o inicjałach  

przebitych strzałą. Na odwrocie stopy na obu naczyniach umieszczono tę samą inskrypcję 

o treści:    .

 Kielich o wymiarach: wysokość , cm, średnica czary  cm, średnica stopy  cm został wy-

konany ze srebra, odlewanego, cyzelowanego, kutego i złoconego. Na naczyniu widnieją znaki 

360 361
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nie udało się ustalić – są to kielich powstały zapewne w drugiej połowie xx wieku, 

pozbawiony jakichkolwiek inskrypcji czy znaków złotniczych (il. 367)366 oraz 

puszka oznaczona literami st (il. 368)367.

W zbiorach kościoła polskiego zachowały się także dwa kielichy podarowane 

przez Jana Pawła ii. Pierwszy, o podstawie z bursztynu i trzonie, którego forma 

nawiązuje do pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku, papież otrzymał od 

mieszkańców tego miasta 19 czerwca 1983 roku i już 2 lipca przekazał kościołowi 

polskiemu (il. 369)368. Drugi kielich został ofiarowany Janowi Pawłowi ii pod-

czas audiencji w Rzymie w 1984 roku przez jego twórcę, poznańskiego złotnika 

Jerzego Włodowica (il. 370)369. Czarę tego naczynia, wykonaną z łupiny kokosa, 

złotnicze: . mistrzowski  .   / .  – na odwrocie stopy; .  – na 

odwrocie stopy. Na płaszczu stopy umieszczono inskrypcję o treści:     

/  . .

 Kielich o wymiarach: wysokość , cm, średnica stopy , cm, średnica czary , cm został 

wykonany z mosiądzu odlewanego, cyzelowanego, fakturowanego, złoconego.

 Puszka o wymiarach: wysokość , cm, wysokość z pokrywą  cm, średnica stopy , cm, 

średnica czary  cm została wykonana ze stopu miedzi, złoconego. Na czarze widnieją 

litery .

 Kielich o wymiarach: wysokość:  cm, średnica czary: , cm został wykonany z bursztynu, 

stopu miedzi i srebra, złoconego. Na podstawie umieszczono metalową plakietę z inskrypcją 

o treści:    –  .

 Kielich o wymiarach: wysokość , cm; średnica podstawy , cm, średnica czary  cm został 

wykonany ze srebra, odlewanego i cyzelowanego, ciosów dzika i skorupy kokosa. Nietypowy 

jest kształt naczynia. Podstawa została uformowana z dwóch kłów dzika. Trzon ma formę pnia 

drzewa dębowego, którego gałęzie tworzą koszyczek dla wykonanej ze skorupy kokosa czary. 

362 Kielich, druga połowa xx w., 

kościół polski w Rzymie
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podtrzymuje srebrzony trzon imitujący pień drzewa. Osobistą fundacją papieża 

dla kościoła polskiego był kielich zamówiony z okazji czterechsetlecia konsekracji 

świątyni, które obchodzono w 1992 roku. Obiekt ten należy do typowych poda-

runków papieskich, zamawianych w znanej włoskiej firmie Fratelli Lissi w Fino 

Mornasco w pobliżu Como. Identyczne kielichy Jan Paweł ii podarował między 

innymi katedrom w Brukseli, Koszycach i Wilnie. Charakterystyczną cechą tych 

naczyń jest zestawienie fakturowanej powierzchnia płaskiej stopy i półkolistej 

czary z rzeźbiarsko opracowanym nodusem, ozdobionym symbolami czterech 

Ewangelistów370.

Najpoważniejszą inwestycją budowlaną w czasach rektoratu Szczepana Wesołe-

go był rozpoczęty w 1986 roku kompleksowy remont wnętrza kościoła371. W efekcie 

wzmożonego ruchu samochodowego na sklepieniu świątyni pojawiły się pęknięcia 

(il. 371–373)372. Najpierw usunięto stare pokrycie dachu (il. 374) i więźbę dachową 

(il. 375) oraz skuto warstwę tynku na powierzchni wysklepek sklepienia. Nad mu-

rami obwodowymi kościoła wzniesiono betonowe szyny dźwigające drewnianą 

Na odwrocie stopy umieszczono inskrypcję o treści:  .  /  

   / - /   /   . / 

 – . Kielich jest przechowywany w brązowym pudełku, w którym znajduje 

się plakieta z herbem Poznania.

 Skrabski a, s. .

 „Nasza Rodzina”, nr , , s. –.

 , sygn. -, Dokumentacja fotograficzna prac remontowych kościoła św. Stanisława 

w Rzymie, .
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 , sygn. -, Progetto di restauro della chiesa di San Stanislao in via delle Botteghe 

Oscure, b.d. 

 , b.sygn., korespondencja abpa Szczepana Wesołego z Wiktorem Ostrzołkiem, –

–.

więźbę dachu. W sklepieniu wywiercono otwory na metalowe uchwyty zalane 

substancją wiążącą i połączone z rozciągniętą na całej powierzchni sklepienia, 

metalową kratą zbrojeniową, którą zalano betonem (il. 376)373. Wzniesiono nową 

konstrukcję dachu, pokryto ją blachą, a na niej ułożono zdjętą wcześniej pierwotną 

dachówkę. Prace nadzorował architekt Massimo Carlieri. 

W 1991 roku staraniem rektora został założony nowy witraż nad chórem mu-

zycznym. Dzieło przedstawia wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Orłem 

Białym. Zaprojektował je artysta plastyk z Katowic Wiktor Ostrzołek, a wykonała 

w Rzymie firma „Vetrate Artistiche” Marii Carli Romanelli374.
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* * *

W czasach komunistycznych Polska zerwała kontakty dyplomatyczne ze Stoli-

cą Apostolską, która uznawała za legalny polski emigracyjny rząd w Londynie 

i jego rzymskiego przedstawiciela Kazimierza Papéego. W 1974 roku powołano 

Zespół do spraw Stałych Kontaktów Roboczych między prl a Stolicą Apostolską. 

Rząd komunistyczny oddelegował wówczas do Rzymu swego przedstawiciela 

przy Watykanie, który rezydował w ambasadzie PRL przy Republice Włoskiej. 

Wybór Wojtyły na papieża całkowicie zmienił układ sił – jak zauważył Kazi-

mierz Kąkol, dyrektor Urzędu ds. Wyznań, skończyła się dotychczasowa gra 

dyplomatyczna pomiędzy Watykanem, episkopatem i rządem, gdyż „dwa kąty 

tego trójkąta znalazły się w jednym ręku”375. Wraz z upadkiem komunizmu 

oficjalne stosunki dyplomatyczne zostały wznowione. Z propozycją ich ponow-

nego nawiązania, już w lipcu 1989 roku, a więc miesiąc po pierwszych częściowo 

wolnych wyborach, zwrócił się do sekretarza Rady spraw Publicznych Kościoła 

w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, arcybiskupa Angela Sodana minister 

spraw zagranicznych prl Tadeusz Olechowski. Stolica Apostolska zaakcepto-

wała propozycję utworzenia nuncjatury w Warszawie i ambasady w Rzymie. 

Oficjalny komunikat o wznowieniu stosunków dyplomatycznych ogłoszono 

17 lipca 1989 roku376. 5 października 1989 roku listy uwierzytelniające złożył 

w Watykanie Janowi Pawłowi ii Jerzy Kuberski, pierwszy ambasador prl przy 

Stolicy Apostolskiej. Przedstawicielem Watykanu w Polsce został ksiądz pra-

łat Józef Kowalczyk, który już od 1978 roku kierował Sekcją Polską w waty-

kańskim Sekretariacie Stanu; jednocześnie podniesiono tego duchownego do 

rangi biskupa tytularnego Heraklei. Kuberski sprawował swą funkcję krótko. 

16 czerwca 1990 roku zastąpił go profesor Henryk Kupiszewski, którego jednak 

nagła choroba zmusiła do powrotu do Polski, gdzie zmarł w 1994 roku, a jego 
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miejsce w Rzymie zajął tymczasowy przedstawiciel, radca Wojciech Biliński. 

W 1995 roku kolejnym ambasadorem został Stefan Frankiewicz, znawca prob-

lematyki watykańskiej, pracujący dla polskiej edycji „L’Osservatore Romano”. 

Siedziba ambasady mieściła się w lokalu przy Borgo Santo Spirito. W 1997 roku 

ambasadę i rezydencję ambasadora przeniesiono do należącego do kościoła pol-

skiego Palazzo Delfini. 28 lipca 1993 roku w Warszawie, w obecności prezydenta 

Lecha Wałęsy, premier Hanny Suchockiej i marszałków obu izb, Polska i Stolica 

Apostolska podpisały w Warszawie konkordat. Upadek rządu i dojście lewicy 

do władzy spowodowały opóźnienia w przyjęciu dokumentu, który ostatecznie 

ratyfikowano w Polsce 23 lutego 1998 roku377. W nowych warunkach politycz-

nych urząd ambasadora objęła w 2001 roku Hanna Suchocka, by sprawować tę 

funkcję przez kolejnych 12 lat. W 2013 roku zastąpił ją Piotr Nowina Konopka, 

który pozostał na stanowisku do 2016 roku. Obecnie funkcję ambasadora Rzecz-

pospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej pełni Janusz Kotański (od 2016). 

Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu przyszło zatem pełnić urząd rektora 

także w tej zupełnie nowej rzeczywistości politycznej. W 1991 roku przekazał 

on ambasadzie zastawę stołową, pieczęć oraz cztery tomy Dziennika wizyt, na-

leżące niegdyś do przedwojennej polskiej placówki dyplomatycznej przy Stolicy 

Apostolskiej, a później zdeponowane w siedzibie Delegatury ds. Emigracji przy 

kościele św. Stanisława378. W maju 1992 roku rektor kościoła polskiego poda-

rował Ambasadzie rp przy Watykanie także wykonany z brązu odlew głowy 

Józefa Piłsudskiego, który przed wojną, jak już wyżej wspomniano, ufundował 

dla hospicjum ksiądz Walerian Meysztowicz379.

W czasach wolnej Polski nastąpiło rozdzielenie funkcji duszpasterza Polaków 

za granicą i rektora kościoła polskiego w Rzymie. Zmieniła się również rola tego 

ostatniego. W 2007 roku stanowisko to objął ksiądz Paweł Ptasznik, któremu 

równocześnie powierzono funkcję duszpasterza Polaków w diecezji rzymskiej. 

Obowiązki duszpasterza w Polaków we Włoszech przejął administrator kościoła 

polskiego, ksiądz Jan Główczyk. Świątynia stała się centrum duszpasterstwa nowej 

emigracji, z wolnej już Polski. O uznaniu historycznego znaczenia tego kościoła 

świadczą wizyty w jej murach prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz papieża 

Franciszka i, który tydzień po kanonizacji Jana Pawła ii odprawił w kościele pol-

skim uroczystą dziękczynną mszę świętą. 
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Podsumowanie

Rzymskie kościoły i hospicja różnych wspólnot odegrały istotną rolę w procesach 

budowania i definiowania tożsamości narodowych w dobie wczesnej nowożytności. 

Stopniowo ewoluowały od instytucji charytatywnych i brackich w kierunku podmio-

tów bardziej zaangażowanych w ówczesną politykę. Wyrazem tego zaangażowania 

było wprowadzanie do sfery kultu kolejnych elementów ściśle związanych z tożsa-

mością danej nacji i ewokujących jej określony obraz zarówno w świadomości przed-

stawicieli tej konkretnej grupy, jak i wobec innych społeczności funkcjonujących 

w Wiecznym Mieście. Identyfikacja z wspólnotą narodową odbywała się nie tylko 

w oparciu o kryteria językowe i geograficzne, ale również inne, mocno akcentowane 

składniki tożsamości, jak kult świętych patronów państwowych i dynastycznych czy 

kreowanie i pielęgnowanie pamięci o ważnych z perspektywy wspólnoty postaciach 

i wydarzeniach. Proces budowania tożsamości zbiorowej odbywał się w ramach 

instytucji kościoła i hospicjum narodowego, ale często przy znaczącym wpływie sił 

zewnętrznych – episkopatu, władcy, samego papieża. Architektura i wyposażenie 

artystyczne świątyń narodowych były traktowane instrumentalnie – miały służyć 

reprezentacji tożsamości narodowej, a także – przy użyciu symboli oraz określonych 

formuł semantycznych – konsolidować wspólnotę i kreować jej wizerunek w cen-

trum chrześcijańskiego świata, zwykle w powiązaniu z konkretnymi dążeniami 

politycznymi.

Początkowo omawiane instytucje miały charakter prywatnych fundacji, których 

funkcjonowaniu przyświecały cele religijne i charytatywne – przede wszystkim za-

pewnienie opieki materialnej i duchowej pielgrzymom. Z czasem poszczególne pań-

stwa czyniły ze świątyń narodowych narzędzia reprezentacji i rywalizacji politycznej. 

Proces wiązania rzymskich kościołów ze strukturami i interesem politycznym eu-

ropejskich państw był długi i miał zróżnicowany przebieg, w największym stopniu 

dotycząc wspólnot o wyraźnym i szerokim zasięgu terytorialnym, jak Cesarstwo 

Habsburgów, Królestwo Hiszpanii czy Korona Francuska. Wizualnym przejawem 

tego zjawiska były konkretne dzieła sztuki. Mechanizm ten można zaobserwować 

w dziejach wielu hospicjów, o czym warto w tym miejscu przypomnieć, sięgając po 

najbardziej reprezentatywne przykłady.





Założone przez kardynała Ciudad Rodriga Alfonsa de Paradinasa hospicjum 

przy kościele San Giacomo powstało przede wszystkim dla czynnych w kurii 

rzymskiej prałatów pochodzenia kastylijskiego, których kontakty z dworem hi-

szpańskim były jedynie incydentalne. Duchowni ci samodzielnie podejmowali 

decyzje dotyczące administrowania instytucją i byli niemal całkowicie niezależni 

finansowo1. Budowanie na gruncie rzymskim nowej, bo zrodzonej dopiero na 

początku xvi wieku idei jednego narodu hiszpańskiego polegało głównie na 

praktykowaniu zbiorowej reprezentacji i samokonstytuowaniu się wspólnoty 

narodowej (national self-constitution) poprzez kreowanie jej wyobrażenia. Fi-

lip ii, wstąpiwszy na tron w 1556 roku, podjął szereg działań w celu uzyskania 

kontroli nad kościołem i szpitalem, wpływając drogą zmiany statutów na struk-

turę organizacyjną i zakres prerogatyw administratorów instytucji. Na poziomie 

propagandowym dążył do upowszechnienia nowego wizerunku w materiałach 

drukowanych. W obszarze kultury wizualnej wymógł wprowadzenie symbo-

li dynastycznych i odniesień politycznych w ikonografii religijnej, a zwłaszcza 

w programach dekoracji okolicznościowych aranżowanych z okazji różnych 

uroczystości. W hospicjum zostało ulokowane archiwum, w którym pod opieką 

zatrudnionego na stałe archiwisty miały być przechowywane wszystkie najważ-

niejsze dokumenty. W gmachu instytucji urządzono również pomieszczenia dla 

hiszpańskiego ambasadora, który – ku niezadowoleniu administratorów – coraz 

częściej uczestniczył w zgromadzeniach generalnych zarządzającej majątkiem 

hospicjum kongregacji św. Jakuba. W ówczesnej historiografii rozpowszechniono 

nieprawdziwą informację, że założycielem świątyni był Henryk, infant kastylijski, 

syn Ferdynanda iii Świętego. W ten sposób został wykreowany mit o początkach 

kościoła Hiszpanów jako świątyni „królewskiej”. Narracja ta, spopularyzowa-

na w licznych drukach z epoki (choćby przewodnikach po Rzymie), stała się 

częścią pamięci zbiorowej społeczności hiszpańskiej, a wspólna mitologia była 

wszak jednym z najważniejszych atrybutów narodu w myśl przednowoczesnego 

rozumienia tego terminu2. Poprzez reformy statutów (1585) i naciski fiskalne 

zarząd świątyni niemal całkowicie podporządkowano władzy katolickiego króla 

Hiszpanii, co negatywnie wpływało na stosunki panujące w samym hospicjum. 

Pozostające pod królewskim protektoratem bractwo Najświętszego Zmartwych-

wstania wzmocniło swoją pozycję w sporze o zarząd nad świątynią prowadzonym 

z bractwem św. Jakuba za sprawą portugalskiego kupca żydowskiego pochodze-

nia i konwertyty Antonia Fonseki, który w 1583 roku kupił i przekazał bractwu 

kaplicę św. Antoniego3.

„Upolitycznieniu” uległy także kościół San Luigi i hospicjum Francuzów. 

W okresie budowy świątyni regentka Francji Katarzyna Medycejska ofiarowała 

nacji francuskiej szereg domów wokół położonego w bliskiej odległości od koś-

cioła Palazzo Madama, a sam pałac – w którym mieszkała, zanim w 1533 roku 

wyszła za mąż za Henryka ii – przeznaczyła na siedzibę francuskiego amba-

sadora. Mecenat Katarzyny otworzył tym samym nowy rozdział francuskiego 

planowania urbanistycznego we wczesnonowożytnym Rzymie i połączył w jedną 

całość kościół narodowy i pałac ambasadorski. Czas, w którym doszło do tego 
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scalenia, był szczególnie istotny dla reputacji Francji jako mocarstwa katoli-

ckiego – pozostawała ona wówczas w stanie poważnego kryzysu związanego 

z trwającą w tym kraju walką między frakcjami hugenocką i katolicką. Jak kon-

statuje Elena Napolitano, podjęte przez Katarzynę Medycejską działania miały 

dwa nadrzędne cele: po pierwsze uzdrowienie królestwa podzielonego konflik-

tem wyznaniowym i przywrócenie jedności religijnej, po drugie zaś utrzymanie 

ciągłości dynastycznej i konfesyjnej4. W polityce Katarzyny kościół San Luigi 

pełnił rolę wizualnego symbolu sojuszu Francji z papiestwem – zawiązanego 

dzięki obecności na tronie Piotrowym przedstawicieli rodziny Medyceuszy, 

krewnych regentki – a także znaku kontynuacji katolickiej linii Walezjuszów 

oraz czołowej pozycji Francji w szeregu państw stających w obronie wiary kato-

lickiej. Dodatkowo swe piętno na losach świątyni odcisnęli dwaj kardynałowie 

reprezentujący francuskie interesy w kurii rzymskiej – Ippolito i Luigi d’Este, 

a przede wszystkim kardynał Matteo Contarelli, fundator i współautor programu 

ikonograficznego kościoła. Na jego polecenie architekt Giovanni Antonio Dosio 

wybudował nagrobek wpływowego ambasadora królów Francji Henriego Cleuti-

na (zm. 1566)5. Umieszczony na nim majuskułowy monogram hc odnosił się do 

zmarłego, ale równocześnie subtelnie nawiązywał do inicjałów imion panujących 

Henryka ii i Katarzyny Medycejskiej (takie same inicjały umieszczono na kolum-

nie astrologicznej w Paryżu). Na fasadzie kościoła znalazło się płaskorzeźbione 

przedstawienie salamandry – symbolu Franciszka i – oczywisty i jednoznaczny 

wyraz narzuconego świątyni statusu miejsca reprezentacji królewskiej. Związek 

z monarchią podkreślały ponadto figury świętych patronów oraz herb królewski, 

podtrzymywany pierwotnie przez anioły autorstwa Jacoba Cobaerta, zastąpione 

z czasem figurami nagich mężczyzn – ignudi, zakupionymi przez Contarellego6. 

Tarcza herbowa została zwieńczona wyobrażeniem głowy Michała Archanioła 

i obwiedziona łańcuchem królewskiego Zakonu św. Michała, skupiającego naj-

wierniejszych królowi przedstawicieli arystokracji i szlachty, którzy odegrali klu-

czową rolę w walkach religijnych. Artystyczna dekoracja fasady nowego kościoła, 

konsekrowanego w 1589 roku, była widocznym znakiem retorycznym sojuszu 

politycznego i religijnego, który zawiązał rex christanissimus7. W następnym stu-

leciu administratorzy świątyni musieli borykać się z coraz ściślejszą kontrolą ze 

strony świeckich dyplomatów francuskich, szczególnie nasiloną w okresie regencji 

Marii Medycejskiej (1610–1617), co wiązało się z dyplomatyczną ofensywą Francji 

na dworze papieskim oraz wzrostem roli prywatnych mecenasów, zagarniających 

kolejne przestrzenie świątyni. Ostatnim akordem podporządkowania kompleksu 

francuskiego celom politycznym państwa było umieszczenie królewskich herbów 

na wszystkich budynkach należących do hospicjum oraz wykonanie na sklepieniu 

monumentalnego fresku z przedstawieniem dynastycznego świętego.
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Kościół Francuzów może służyć jako doskonały przykład reprezentacji naro-

du za pośrednictwem środków artystycznych, a więc możliwej do badania przy 

użyciu narzędzi, jakie oferuje historia sztuki. Z ikonograficznego punktu widze-

nia program dekoracyjny obmyślony przez kardynała Contarellego miał na celu 

podkreślenie trzech centralnych tematów wiary chrześcijańskiej, których zna-

czenie w okresie katolickiej reformy było szczególne: po pierwsze Sakramentu 

Eucharystii, reprezentowanego przez wspaniałe tabernakulum, po drugie kul-

tu maryjnego, którego wyrazem był obraz w ołtarzu głównym przedstawiający 

scenę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i wreszcie głoszenia Ewangelii 

wśród wiernych, do którego nawiązano, poświęcając cztery boczne kaplice ewan-

gelistom. Oprócz omówionych treści religijnych, w programie znalazły się god-

ła i symbole Korony Francuskiej, których obecność miała podkreślać związek 

państwa ze Stolicą Apostolską. W obecnym wyglądzie kościoła San Luigi domi-

nują efekty osiemnastowiecznych renowacji, ale znane są ryciny Dominique’a 

Barrière’a (1665) i Girolama Frezzy (1711)8 dokumentujące stan świątyni sprzed 

tych interwencji. Architektoniczna struktura ołtarza głównego, prawdopodobnie 

zaprojektowana przez Giovanniego Antonia Dosia, zajmowała całą tylną ścianę 

prezbiterium. Ołtarz główny z przedstawieniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny namalowanym przez Francesca Bassana, do dziś znajdujący się w kościele, 

był otoczony czterema korynckimi kolumnami o cokołach ozdobionych herba-

mi. Przestrzeń między kolumnami wypełniały wizerunki królów francuskich: 

św. Ludwika i bł. Karola Wielkiego, a także kilka mniejszych paneli z elemen-

tami dekoracyjnymi. Schemat kompozycyjny ołtarza przypominał rozwiązania 

zastosowane już wcześniej w świątyniach innych nacji, w tym w San Giacomo 

degli Spagnoli, gdzie ołtarz ołtarz z obrazem przedstawiającym Ukrzyżowanie, 

Matkę Boską i św. Jana Chrzciciela, namalowanym w 1565 roku przez Girolama 

Siciolantego da Sermonetę, był flankowany dwoma panelami z przedstawieniami 

świętych narodowych. We wnętrzu kościoła widoczne były również liczne motywy 

heraldyczne mające świadczyć o protektoracie Korony Francuskiej nad świątynią – 

wśród nich lilie zdobiące sklepienie (według części źródeł wyobrażone również na 

płytkach posadzkowych), a także herb dynastii panującej umieszczony w posadzce 

i wyeksponowany za pomocą światła padającego z okna9.

Na dziejach poszczególnych świątyń zazwyczaj odciskały wyraziste piętno 

niejednokrotnie skomplikowane stosunki polityczne w ojczystym kraju danej 

nacji, a także ambicje wywodzących się z niej członków Kolegium Kardynalskie-

go. Dzięki sieneńskiemu bankierowi Agostinowi Chigiemu wokół rzymskiego 

kościoła Santa Catarina ukształtowała się wspólnota związana ze Sieną, stano-

wiącą wówczas część Wielkiego Księstwa Toskanii. Skonsolidowanie się tej spo-

łeczności było w istocie natychmiastową odpowiedzią na powołanie do istnienia 

florenckiego bractwa della Pietà, które właśnie rozpoczynało budowę kościoła 

San Giovanni dei Fiorentini. Medycejski papież Leon x zezwolił sieneńczykom 

na budowę kościoła i manifestowanie własnej tożsamości w Wiecznym Mieście, 

zapewne głównie z uwagi na fakt, że Chigi skutecznie budował w Sienie frakcję 

promedycejską. Skomplikowane i trudne były również stosunki we wspólnocie 

florenckiej, skupionej wokół hospicjum i kościoła San Giovanni dei Fiorentini. 
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Jak pisze Maurizia Cicconi, budowa świątyni przebiegała w atmosferze nieusta-

jącego konfliktu pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w przedsięwzięcie, 

a więc z jednej strony wspomnianą Compagna della Pietà, a z drugiej konsula-

tem florenckim10. Pochodzący z rodziny Medyceuszy papież Leon x zbudował 

w Rzymie przedstawicielstwo dyplomatyczne, które miało stać na straży intere-

sów florenckiej oligarchii kupieckiej i bankierskiej, a przy tym usiłowało przejąć 

kontrolę nad budową „narodowego” kościoła. Florenccy bankierzy zostali wyjęci 

spod jurysdykcji rzymskiej, posiadali własnego notariusza, a florenckiemu kon-

sulowi powierzono kierowanie mennicą papieską. O skali papieskich ambicji 

świadczą plany połączenia należącego do Medyceuszy Palazzo Madama z piazza 

Navona za pomocą monumentalnego portyku, zaprojektowanego przez Antonia 

da Sangalla oraz koncepcja włączenia Panteonu do przestrzeni pozostającej pod 

bezpośrednim wpływem nacji florenckiej i uczynienia z niego swego rodzaju 

kaplicy dworskiej. Plan centralny kościoła San Giovanni, proponowany w począt-

kowej fazie budowy przez Antonia da Sangalla, a nawet samego Michała Anioła, 

podporządkowany został przewidzianej dla obiektu funkcji kościoła grobowego 

Medyceuszy. W powszechnym przeświadczeniu to właśnie układ centralny był 

optymalnym rozwiązaniem przestrzennym dla budowli mającej pełnić funkcję 

rodzinnej nekropolii. Ostatecznie kościół i jego chór ukończono według projektu 

Carla Maderny z 1614 roku. Skomplikowane dzieje budowy i wystroju kościoła 

florentczyków są znakomitym odzwierciedleniem dzielących tę wspólnotę sporów 

politycznych i tożsamościowych. Cele i charakter Compagna della Pietà, która 

zarządzała majątkiem świątyni, pozostawały w konflikcie z działaniami przed-

stawicieli konsulatu florenckiego z ambasadorem na czele. Spór podgrzewały 

w tym przypadku również antagonizmy między samą rodziną Medyceuszy i ich 

klientami a przeciwnikami politycznymi stronnictwa medycejskiego, nierzadko 

demonstracyjnie rezygnującymi z pochówku w kościele San Giovanni, który 

w ich mniemaniu uchodził za przyczółek Medyceuszy. Wskutek konfliktu budowę 

kościoła, rozpoczętą w 1518 roku, ukończono dopiero w 1583 roku, dzięki decy-

zji wielkiego księcia Toskanii o przeznaczeniu na ten cel dochodów konsulatu, 

której efektem było uzyskanie przez władcę wyraźnej przewagi w tej rywalizacji. 

Medycejski patronat nad świątynią osłabł dopiero u schyłku xvi wieku.

Bezpośredni wpływ na funkcjonowanie kościołów narodowych miały także 

aktualna sytuacja polityczna i bieżące wydarzenia w danym kraju. W latach 

czterdziestych xvii wieku administratorzy kościoła Santa Maria di Monserrat 

zawiesili swoją działalność – nie wybierali prowizorów, nie organizowali procesji, 

a nawet czasowo zrezygnowali z odprawiania mszy świętych11. Z pewnością jed-

ną z przyczyn dramatycznej sytuacji było zainicjowane w Barcelonie powstanie 

przeciwko królowi Filipowi iv (1640–1652) i wynikające z takiego biegu wypad-

ków konflikty między członkami bractwa skupiającego mieszkańców różnych 

regionów (Katalończyków, Aragończyków, Walencjan, Sardyńczyków). Kryzys 

pogłębiło przyłączenie Katalonii do Francji i opuszczenie opactwa Monserrat 

przez benedyktynów. Wówczas na fasadzie rzymskiego kościoła Santa Maria di 

Monserrat z okazji świąt Bożego Narodzenia w 1641 roku pojawił się herb króla 

Francji.
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Odrębny przypadek stanowi na tym tle hospicjum Anglików. Istniejące w Rzy-

mie Kolegium Angielskie było instytucją o złożonym profilu tożsamościowym. 

Po schizmie Henryka viii objęte specjalnym papieskim nadzorem i obdarzone 

licznymi przywilejami stało się schronieniem dla angielskich katolików. Liczne 

spory między Anglikami a Walijczykami doprowadziły do objęcia tej instytucji 

nadzorem jezuitów. Od tej pory hospicjum realizowało i wspierało politykę pa-

pieską, pozostając równocześnie odzwierciedleniem skomplikowanych relacji 

mieszkańców Wysp Brytyjskich i trudnej sytuacji wyznawców katolicyzmu na 

tym terenie.

* * *

Polacy, obecni w Rzymie od średniowiecza, otrzymali swój kościół narodowy 

i hospicjum stosunkowo późno. Hospicjum niemieckie i portugalskie ukonstytu-

owały się w połowie xiv wieku, hospicja hiszpańskie (jedno dla Kastylijczyków, 

Galijczyków i Leończyków oraz drugie dla Aragończyków i Katalończyków) po-

wstawały od końca tego samego wieku, podobnie jak hospicja francuskie (od-

rębne dla Bretończyków, Lotaryńczyków i Burgundczyków). W ostatniej ćwier-

ci xvi stulecia swoje kościoły otrzymali Neapolitańczycy (1572), Anglicy (1579) 

i Sycylijczycy (1593), a inne świątynie narodowe w tym czasie albo konsekrowano, 

jak francuski kościół San Luigi (1598), albo gruntownie zmodernizowano, jak 

świątynię mieszkańców dawnej rzymskiej prowincji Iliria (dzisiejszej Chorwacji) 

San Girolamo dei Croati (1589–1590) czy też kościół bolończyków San Giovanni 

e Petronio (1581)12.

Inicjatorem powstania hospicjum polskiego był Stanisław Hozjusz, kardynał 

należący do elity ówczesnej kurii rzymskiej, aktywny uczestnik soboru tryden-

ckiego, papieski legat na dworze cesarskim w Wiedniu, niewątpliwie świadomy 

roli, jaką tego rodzaju instytucje odgrywały w reprezentacji swoich narodów 

w centrum chrześcijańskiego świata, a tym samym na scenie politycznej Europy. 

Uzyskawszy papieską zgodę, wybrano kościół, przy którym istniała już kaplica 

pod wezwaniem patronów Królestwa Polskiego – św. Stanisława i św. Wacława. 

Na mocy bulli Grzegorza xiii z 8 października 1578 roku Polacy przejęli kościół 

San Salvatore in Pensili, a wraz z nim budynki należące do parafii, w których 

urządzono pokoje gościnne dla pielgrzymów z Polski, coraz liczniej odwiedza-

jących Wieczne Miasto. Moment utworzenia polskiego hospicjum wydaje się 

nieprzypadkowy. Bez wątpienia na wysunięcie tej idei przez kardynała Hozjusza 

i powstanie sprzyjającego jej klimatu w kurii rzymskiej wpłynęła sytuacja poli-

tyczna w Polsce – kraj był ogarnięty reformacją, sejm gwarantował innowiercom 

swobody wyznaniowe, a postawa ostatniego Jagiellona pozwalała podejrzewać, 

że monarcha może dokonać konwersji. Wprawdzie Zygmunt August zmarł, ale 

w konsekwencji przez cały Rok Święty 1575 Rzeczpospolita była pozbawiona kró-

la, co budziło obawy dyplomacji papieskiej o dalsze losy państwa, stanowiącego 

wszak wschodnią flankę wciąż wiernych Rzymowi obszarów Europy. Właśnie 

w czasie bezkrólewia i Jubileuszu, gdy nad Tyber przybyły liczne rzesze Polaków, 

Hozjusz zwrócił się do papieża Grzegorza xiii z prośbą o wyznaczenie nacji 

polskiej kościoła. Inicjatywa Hozjusza – zagorzałego przeciwnika reformacji 
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i autora dzieła Confessio fidei, fundamentalnej wykładni doktryny katolickiej – 

była zwieńczeniem jego własnej polityki, która wpisywała się w działania papieża 

Grzegorza xiii. Ten ostatni, znany z szerokich horyzontów i dużej świadomości 

geopolitycznej, od początku swojego pontyfikatu działał na rzecz wspierania 

narodów katolickich, zwłaszcza tych funkcjonujących na peryferiach chrześ-

cijańskiej Europy. Wśród krajów pozostających w orbicie zainteresowań pa-

pieża ważną rolę odgrywała Rzeczpospolita, ogniwo od lat budowanego przez 

głowę Kościoła sojuszu antytureckiego. W tym kontekście nie może dziwić, 

że papież przychylił się do wspomnianej supliki i oddał kościół San Salvatore 

przebywającym w Rzymie Polakom. Ich walne zgromadzenie wybierało od tej 

pory czterech prowizorów – dwóch duchownych i dwóch świeckich – oraz rek-

tora, którzy w imieniu wspólnoty zarządzali świątynią (z czasem przydano im 

do pomocy także kilku innych urzędników). Fundusz testamentowy Hozjusza 

w wysokości tysiąca skudów oraz znacznie skromniejsze ofiary pieniężne in-

nych darczyńców, między innymi Anny Jagiellonki i Stefana Batorego, pozwoliły 

przebudować średniowieczną świątynię. Po zakończeniu prac kościół polski 

pozostawał budowlą niewielką, zaledwie jednonawową i trzyprzęsłową, wyraźnie 

ustępującą pod względem rozmiarów i przepychu świątyniom innych narodów. 

Wielkość i rozmach tamtych kościołów były efektem zaangażowania w proces 

ich powstawania i ozdabiania dworu królewskiego lub cesarskiego, duchow-

nych wywodzących się z danej nacji i cieszących wpływami w kurii rzymskiej, 

a niekiedy nawet samych papieży. Matteo Contarelli przyczynił się do budowy 

i wyposażenia kościoła Francuzów, Giovanni Girolamo Morone, Desiderio Sca-

glia i Luigi Alessandro Omodei na trzech różnych, rozłożonych w czasie etapach 

angażowali się w prace przy kościele Lombardczyków, a Leon x Medici wsparł 

powstanie kościoła florentczyków. Bezpośredni patronat tych osobistości oraz 

ich troska o losy fundacji pozwoliły na zatrudnianie do prac artystycznych takich 

znakomitości jak Caravaggio, Francesco Borromini czy Pietro da Cortona. Polski 

kościół podobnych protektorów, za wyjątkiem Stanisława Hozjusza, nigdy nie 

zyskał. Nie podjęli się tej roli ani elekcyjni monarchowie, którzy nie dostrzegali 

wielkiego potencjału propagandowego świątyni narodowej ulokowanej w cen-

trum chrześcijańskiego świata, ani członkowie polskiego episkopatu, którzy nie 

osiągnęli takich stanowisk, wpływów, a przede wszystkim majątków jak hierar-

chowie z Hiszpanii, Francji czy Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. 

Nawet wysokość zapisu testamentowego Hozjusza jawi się jako niezwykle skrom-

na w porównaniu z nakładami finansowymi innych kardynałów wspierających 

kościoły swoich nacji, jak choćby wielokrotnie przywoływanego w niniejszej 

książce Mattea Contarellego, który na ukończenie i wyposażenie kościoła San 

Luigi przeznaczył 35 tys. skudów. Polskie hospicjum mogło wprawdzie liczyć 

na wsparcie materialne przybywających do Wiecznego Miasta Polaków, w tym 

duchownych niższego szczebla, pielgrzymów, młodych przedstawicieli szlachty 

i magnaterii odbywających swoje wojaże edukacyjne czy też innych podróżni-

ków z ziem polskich, niemniej kwoty pozyskiwane tą drogą nie były wysokie, 

a niekiedy wydają się wręcz kuriozalnie niskie, zwłaszcza w zestawieniu z wysoką 

pozycją społeczną wielu niegrzeszących hojnością ofiarodawców. Wokół hospi-

cjum polskiego nigdy nie powstała, jak to miało miejsce w przypadku innych 

społeczności, kolonia pochodzących z terenów Rzeczypospolitej rzemieślników, 

kupców, stolarzy, budowniczych lub artystów, którzy zasilaliby szeregi bractw 





opiekujących się instytucją, a regularnymi datkami i zapisami testamentowymi 

zapełnialiby kasę kościoła. 

Podstawą funkcjonowania świątyń wszystkich wspólnot były rozporządze-

nia papieskie (bulle, dekrety) oraz własne statuty zatwierdzane przez wikariusza 

Rzymu. Kościół polski początkowo działał w oparciu o uchwały zgromadzenia 

generalnego Polaków odbywającego się zazwyczaj raz w roku, w oktawę świę-

ta św. Stanisława, a niekiedy częściej, w zależności od okoliczności i potrzeb. 

Uchwały wpisywano do księgi i traktowano jako zbiór obowiązujących w ho-

spicjum praw. Pierwsze statuty opracowano w 1615 roku i także zamieszczono 

we wspomnianym tomie. To one stały się podstawą do sporządzenia pierwszych 

oficjalnych statutów, zatwierdzonych w 1646 roku, które zawierały spisane w kil-

kudziesięciu punktach prawa i obowiązki zarówno administratorów, jak i gosz-

czących w hospicjum pielgrzymów. W 1748 roku Polacy w Rzymie zdecydowali 

o przekazaniu protektoratu nad kościołem oraz prawa wyboru rektora biskupowi 

krakowskiemu, w związku z czym zmienili statuty, co zatwierdził król August iii 

odrębnym przywilejem wydanym rok później. Sytuacja administracji kościoła 

uległa zmianie wraz z objęciem tronu przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

3 grudnia 1764 roku na mocy konstytucji sejmowej protektorat nad kościołem 

przyznano królowi i Rzeczypospolitej, łamiąc w ten sposób postanowienia za-

warte w papieskiej bulli i dotychczasowe prerogatywy Polaków przebywających 

w Rzymie. Całkowitej marginalizacji uległa wówczas rola biskupa krakowskiego 

w sprawowaniu pieczy nad świątynią narodową. Ponadto w 1789 roku opubliko-

wano dekret całkowicie uzależniający administrację i zarząd kościoła od króla 

polskiego. W poczet wizualnych znaków nowego statusu świątyni należy zaliczyć 

portret królewski zawieszony w zakrystii, herb umieszczony na stałe na łuku tę-

czowym oraz drugi, usytuowany na fasadzie, a także dwa balkony wybudowane 

w prezbiterium dla przedstawicieli monarchy biorących udział w mszach świę-

tych. Tym samym kościół polski, podobnie jak świątynie innych narodów ponad 

200 lat wcześniej, został wprzęgnięty w wir bieżącej polityki państwa.

Mimo skromnych dochodów w hospicjum polskim regularnie przyjmowa-

no Polaków. Do czasu podjęcia decyzji o budowie nowego gmachu pielgrzymi 

mieszkali w niewielkim budynku wzniesionym około 1609 roku i uwiecznionym 

na rysunku Francesca Ferrariego i Giovanniego Battisty Continiego. Wcześniej 

przybysze mogli znaleźć schronienie w domu położonym wzdłuż via dei Polacchi, 

zakupionym w 1581 roku, a na przełomie 1661 i 1662 roku należącym do augustia-

nów i wyremontowanym z myślą o pątnikach. Liczba goszczących w Wiecznym 

Mieście polskich pielgrzymów ujętych w źródłach nie jest bardzo duża, zwłasz-

cza w zestawieniu ze statystykami dotyczącymi innych nacji. Samych Hiszpa-

nów przybyłych do Rzymu w xvi wieku zarejestrowano w przekazach 10 tys.13 

Na podstawie spisu powstałego na marginesie prac nad niniejszą książką można 

stwierdzić, że w hospicjum polskim pomiędzy 1610 a 1795 rokiem odnotowano 

ponad 4200 osób, z czego niemal 2500 stanowili pielgrzymi nocujący w murach 

instytucji i pobierający jałmużnę. Pozostali byli duchownymi lub osobami świe-

ckimi ze stanu szlacheckiego, biorącymi udział w zgromadzeniach generalnych. 

Zaledwie 2% ogólnej liczby Polaków wpisanych do akt w archiwum kościoła pol-

skiego w Rzymie stanowiły kobiety (odnotowano ich 83). Średnio w Rzymie mogły 
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przebywać rocznie 22–23 osoby14. Oczywiście faktyczna liczba Polaków w Wiecz-

nym Mieście mogła być zwiększa od tej ustalonej na podstawie wykorzystanych 

archiwaliów. Nie wszyscy przybysze nocowali w hospicjum. Duchowni i szlachta 

często wybierali schronienia w miejscach takich jak hotele, tawerny, klasztory 

i szpitale lub kwatery prywatne, choć większość przybyszy z Rzeczypospolitej 

mieszkających poza kompleksem uczestniczyła prawdopodobnie w spotkaniach 

przy kościele. Z kolei wiele z osób odwiedzających świątynię nie zostało odnoto-

wanych w aktach, a byli i tacy, którzy na drodze swoich peregrynacji skrupulatnie 

omijali kościół polski15. Przebywający w hospicjum pielgrzymi mieli do dyspo-

zycji podstawowe meble: łóżka, stoły, krzesła, szafy, a także pościel oraz dostęp 

do wody i sanitariatów. Wszyscy byli zobowiązani do uczestnictwa we wspólnych 

modlitwach w kościele oraz dbania o porządek w domu gościnnym. 

Na podstawie dostępnych źródeł nie udało się szczegółowo opisać dziejów 

przebudowy kościoła, który stanowił centrum życia religijnego Polaków w Rzy-

mie i główny ośrodek opieki duchowej nad nimi. Niewielka świątynia, której 

projekt, jak wynika z analizy formalno-stylistycznej, mógł wykonać architekt 

Giacomo Del Duca, nigdy nie dorównała okazałym kościołom nacji niemie-

ckiej, hiszpańskiej i francuskiej, nie wspominając o świątyniach Lombardczyków, 

florentczyków, sieneńczyków czy bolończyków, powstałych przy udziale poli-

tycznym i finansowym potężnych przedstawicieli tych społeczności w Kolegium 

Kardynalskim. Skromny był też wystrój kościoła polskiego, przynajmniej do czasu 

jego przeprowadzonej w xviii wieku przebudowy. Fundacje duchownych niż-

szego szczebla, prowizorów świątyni, Polaków odwiedzających ją i wysyłających 

dary z kraju, a nawet uciekinierów z niewoli tureckiej, którzy szukali schronienia 

w murach hospicjum, należy uznać za incydentalne w zestawieniu z ofiarnoś-

cią innych nacji na rzecz ich kościołów. Potrzebę godnej reprezentacji narodu 

w centrum chrześcijańskiego świata bardzo często realizowano, wypożyczając 

efektowne paramenty liturgiczne na najważniejsze polskie uroczystości z innych 

kościołów, w tym Bazyliki św. Piotra. Administratorom świątyni narodowej udzie-

lali w tej kwestii wsparcia kardynałowie protektorzy, pośrednicząc w kontaktach 

z rzymskim klerem, a przed najważniejszymi obchodami, posyłając do kościoła 

św. Stanisława wykwintne lichtarze, portiery, dywany i szaty liturgiczne z włas-

nych kaplic dworskich. 

Niemniej jednak Polacy dokładali wszelkich starań, aby zaznaczyć swoją 

obecność nad Tybrem. Oczywistym, wykorzystywanym także przez inne nacje 

 Zaprezentowane dane zostały zebrane podczas prac nad przygotowywanym do publikacji 

spisem polskich pielgrzymów w Rzymie (por. wyżej Wstęp, przyp. ) i opierają się na mate-

riałach źródłowych wykorzystanych przy pisaniu niniejszej pracy oraz odrębnych wykazach 

pątników, które prowadzono w hospicjum polskim od  roku: , sygn. -–; , 

, sygn. .

 Takim podróżnikiem był Baltazar Pstrokoński, który w Rzymie przebywał w  r., a swój po-

byt barwnie opisał w pamiętniku; Pamiętniki ; Loret a, s. ; Sajkowski , s. ; Rok 

a, s. . W źródłach znajdujących się w archiwum kościoła nie odnotowano ani nazwiska 

Michała Mniszcha, bawiącego w Rzymie w  r. (Loret a, s. ), ani kapucyna Ignacego 

Stanisława Filipeckiego, który w  r. spotkał w świątyni kanonika Wolickiego, zapewne 

Teofila (–), późniejszego arcybiskupa poznańsko-gnieźnieńskiego i prymasa Polski 

(Rok a, s. ). Nie odnotowano w aktach kościoła Franciszka Bielińskiego (–), 

pisarza wielkiego koronnego, przebywającego w Rzymie w  roku oraz Teofili z Potockich 

Moszyńskiej, żony Fryderyka Augusta Moszyńskiego, stolnika koronnego, architekta, bawiącej 

w Wiecznym Mieście w latach – (Rok a, s. , ).





narzędziem budowania i manifestowaniu własnej tożsamości była promocja kultu 

rodzimych świętych, w tym patronów Królestwa Polskiego i świętych dynastycz-

nych. Msze święte zyskiwały szczególnie uroczysty charakter w dni wspomnień 

świętych Stanisława, Wojciecha, Jacka i Kazimierza, a także bł. Kingi i św. Jana 

Kantego. Dbano wówczas o odpowiednią aranżację wnętrza kościoła, dekoracje 

zewnętrzne oraz oprawę muzyczną nabożeństw. Na uroczystości zapraszano do-

stojnych gości, w tym kardynałów protektorów, przedstawicieli kurii i rzymskich 

elit. Ich obecność podnosiła prestiż wydarzenia, co skrupulatnie odnotowywano 

w archiwaliach. Wnętrze świątyni wypełnione było relikwiami polskich świętych, 

a ich wizerunki znajdowały się w ołtarzach oraz na ścianach kościoła i zakrystii. 

Trzech najbardziej czczonych w świątyni polskiej świętych: Stanisława, Wojciecha 

i Jacka ukazano na obrazie w ołtarzu głównym w towarzystwie pierwszego patro-

na kościoła – Najświętszego Zbawiciela. Dzieło to namalował jeden z pierwszych 

naśladowców Caravaggia Antiveduto Gramatica, zapewne polecony prowizorom 

przez kardynała protektora Alessandra Perettiego-Montalta. Drugi ołtarz po-

święcono św. Jackowi, którego kanonizacja w 1594 roku była pierwszą w Rzymie 

tak spektakularną i zorganizowaną z niebywałym przepychem polską uroczy-

stością. We wnętrzu świątyni nie mogło również zabraknąć osobnego ołtarza 

drugiego z jej patronów – św. Stanisława. W ołtarzu, który – jak się przypuszcza – 

ufundował Stanisław Reszka, sekretarz Hozjusza i organizator prac w okresie 

przebudowy kościoła, od początku widniał obraz ze sceną Wskrzeszenia Pio-

trowina. Ołtarz Ukrzyżowania został ufundowany w 1646 roku przez kanonika 

gnieźnieńskiego Mateusza Judyckiego. Rok później sekretarz królewski Stefan 

Wierzbowski sfinansował powstanie ołtarza noszącego patrocinium kolejnego, 

tym razem dynastycznego polskiego patrona – św. Kazimierza. Wizerunkom 

świętych w ołtarzach towarzyszyły ich relikwie, które w przekonaniu wiernych 

realnie uobecniały otaczanych kultem orędowników w przestrzeni kościoła, choć 

warto zaznaczyć, że stosunkowo często zmieniano miejsce eksponowania par-

tykuł. Niejako dopełnieniem relikwii były wizerunki wiszące na ścianach, nie-

rzadko graficzne, jak sceny z życia św. Stanisława znajdujące się w xvii wieku 

w prezbiterium, które w xviii stuleciu zastąpiono cyklem trzech obrazów ze 

scenami z życia świętego autorstwa Pietra Bracciego zawieszonych w zakrystii. 

O pieczy sprawowanej przez polskich świętych nad wspólnotą narodową miały 

przypominać wizerunki bł. Kingi, św. Stanisława Kostki oraz św. Jadwigi klęczącej 

przed Ukrzyżowanym; to ostatnie przedstawienie w Roku Świętym 1725 zastąpiło 

wizerunek św. Jacka.

Msze ku czci polskich świętych wyznaczały roczny rytm życia Polaków w Wiecz-

nym Mieście. Były przez społeczność polską traktowane jako wydarzenia o donio-

słym charakterze i obszernie relacjonowane w źródłach zachowanych w archiwum 

kościoła. Uroczystości stanowiły stały element narodowej reprezentacji i okazję do 

manifestowania tożsamości. Prowizorzy nie tylko dbali o ich mniej lub bardziej 

wykwintną oprawą artystyczną, organizowaną w miarę możliwości finansowych, 

ale także każdorazowo starali się, aby informacja o wydarzeniu dotarła do możliwie 

najszerszego grona wiernych. Wykorzystywano w tym celu ulotki i plakaty rozwie-

szane w różnych częściach miasta. Do udziału w obchodach zachęcały wiernych 

papieskie przywileje odpustowe, a także jałmużny rozdawane przez duchownych 

związanych z kościołem, a niekiedy przez dostojnych gości. Wśród hierarchów, 

których obecność w kościele polskim podczas takich uroczystości odnotowano 





w źródłach, niewielu było polskich biskupów przebywających w Rzymie, częściej 

wspominano kardynałów protektorów celebrujących liturgię. Przedstawiciele niż-

szego kleru, kanonicy katedralni czy też sekretarze królewscy zazwyczaj wygłaszali 

kazania, które drukowano i rozdawano dostojnikom już podczas mszy lub kolporto-

wano i rozpowszechniano w późniejszych terminie. Także kult patronów Królestwa 

Polskiego był promowany za pomocą druków okolicznościowych rozdawanych 

wiernym w czasie uroczystości lub przy innych okazjach, a zawierających wizerunki 

i krótkie żywoty tych świętych. 

Msze ku czci polskich patronów niejednokrotnie łączono z uroczystościami 

związanymi z bieżącą sytuacją polityczną – sukcesami bądź porażkami wojsk 

polskich w wojnach ze Szwecją, Moskwą, Turcją, Tatarami i Kozakami, ale także 

tymi z okazji narodzin monarszych dzieci, królewskich koronacji, ślubów czy po-

grzebów. W tego typu wydarzenia najczęściej angażowali się kardynałowie protek-

torzy. Virginio Orsini kilkukrotnie wykazał się inicjatywą i hojnością, pokrywając 

część kosztów oprawy artystycznej polskich uroczystości, w tym zatrudnienia 

muzyków, a także wypożyczając Polakom naczynia i tkaniny liturgiczne. Dzięki 

temu kardynałowi rozmach zyskały obchody po zwycięstwie wojsk polskich pod 

Beresteczkiem (1651), msza z udziałem papieża Aleksandra vii z okazji wiktorii 

na Turkami (3 października 1657), liturgia dziękczynna po wyborze na króla Mi-

chała Korybuta Wiśniowieckiego (18 sierpnia 1669), po której kościół nawiedził 

papież Klemens ix, oraz msza egzekwialna po śmierci tego samego monarchy 

(5 marca 1674). Za wręcz „królewską” uznano oprawę mszy (27 maja 1683) z okazji 

zwycięstwa hetmana Jana Sobieskiego pod Chocimiem, którą swoimi „aparatami” 

ozdobił Carlo Barberini. W dużej mierze to właśnie jemu kościół polski zawdzię-

czał najbardziej okazałą dekorację i odświętną liturgię żałobną w swej historii. 

Uroczystość ta odbyła się po śmierci Jana iii Sobieskiego i różne jej aspekty 

zostały już obszernie omówione w literaturze. Wcześniej dekorację funeralną 

zaaranżowano w kościele jedynie po śmierci królowej Cecylii Renaty, choć nabo-

żeństwa żałobne organizowano za wszystkich zmarłych władców Polski z dynastii 

Wazów. W xviii wieku uroczystą oprawę miały w kościele polskim egzekwie po 

śmierci Aleksandra Sobieskiego (1714) i Marii Klementyny Sobieskiej, wnucz-

ki zwycięzcy spod Wiednia (1735). Przy tych okazjach skutecznym narzędziem 

budowania tożsamości okazało się sławienie polskiego oręża za pośrednictwem 

drukowanych i szeroko rozpowszechnianych opisów najważniejszych polskich 

wiktorii, jak zdobycie Smoleńska (1611) czy zwycięstwa pod Ochmatowem (1644) 

i Chocimiem (1673). Podczas polskich uroczystości niejednokrotnie niezbędny 

był drukowany komentarz objaśniający znaczenie odprawianych nabożeństw 

oraz towarzyszących im zwyczajów i obrzędów. 

W życiu religijnym Rzymu fundamentalną rolę odgrywały bractwa narodo-

we. Ich działalność, obejmująca inicjatywy religijne, charytatywne i społeczne, 

spełniała istotną rolę w manifestowaniu tożsamości różnych wspólnot. Polacy 

należeli do bractwa Najświętszego Ciała Chrystusa, które założył kardynał Je-

rzy Radziwiłł. Hierarcha osadził je nie przy kościele polskim, lecz przy kaplicy 

św. Tryfona w należącym do augustianów kościele San Giacomo. Z uwagi na 

fundatora bractwo powszechnie utożsamiano z nacją polską. Spośród Polaków 

wybierano też zazwyczaj gwardiana konfraterni, a jej członkami zostawali du-

chowni i świeccy powiązani z kościołem św. Stanisława. Podczas zbiorowych 

uroczystości religijnych, a więc przede wszystkim procesji, bracia wyróżniali 





się identycznym strojem – białymi workami pokutnymi. W najważniejszym 

dla życia brackiego wydarzeniu, jakim była coroczna procesja na święto Bożego 

Ciała, licznie uczestniczyli przedstawiciele nacji polskiej i to zarówno świec-

cy, jak i duchowni, często w towarzystwie członków Kolegium Kardynalskiego, 

z kardynałem protektorem na czele. W jednej z takich procesji, która odbyła 

się 18 czerwca 1648 roku, członkowie bractwa dostąpili zaszczytu trzymania 

baldachimu nad duchownym niosącym Najświętszy Sakrament, co z emfazą 

odnotowali w swoich protokołach.

Stan zachowania budynków hospicjum skłonił prowizorów do podjęcia decy-

zji o budowie nowego gmachu, którego część miały zająć mieszkania do wynaję-

cia – źródło stałego dochodu. Wykonanie projektu powierzono prawdopodobnie 

Polakowi Benedyktowi Renardowi, który wziął udział w spotkaniu poświęconym 

budowie nowego hospicjum. Podczas wspomnianej narady (14 kwietnia 1712) 

przedstawił plan, kosztorys i szacunek przyszłych dochodów z wynajmu lokali. 

Powołano wówczas grono doradców architekta złożone z prowizorów, wśród 

których znalazł się Jacek Łopacki, przyszły archiprezbiter kościoła Mariackiego 

w Krakowie. Aby zrealizować ambitne plany budowy wielokondygnacyjnego 

gmachu, zaciągnięto pożyczki i wystosowano do rodaków w kraju apel o wsparcie 

materialne, podnosząc w nim jako argument kwestię prestiżu i honoru narodu. 

Najpierw wzniesiona została wschodnia część gmachu przylegającego do koś-

cioła od strony rogu via delle Botteghe Oscure i via dei Polacchi (ok. 1712–1715), 

a następnie skrzydło po przeciwnej, zachodniej stronie świątyni (ok. 1715–1717), 

z zakrystią w przyziemiu. Wybór Renarda był naturalną konsekwencją błyskotli-

wej kariery, jaką architekt zrobił w Rzymie, zostając laureatem nagrody klemen-

tyńskiej w Accademia di San Luca i szczycąc się tytułem inżyniera papieskiego. 

Angażowanie rodaków do prac w kościołach poszczególnych nacji było jednym 

z kolejnych sposobów na podkreślenie możliwości – tym razem artystycznych – 

danej wspólnoty narodowej. Polacy nie mieli po temu zbyt wielu sposobności 

ze względu na fakt, że w Wiecznym Mieście, poza nielicznymi wyjątkami, nie-

mal nie działali artyści odpowiedniego formatu, wywodzący się z ziem polskich. 

W kościele św. Stanisława obok Renarda zaznaczyli swą obecność jedynie dwaj 

znakomici malarze – Szymon Czechowicz i Tadeusz Kuntze, autorzy obrazów 

w ołtarzach bocznych. W latach dwudziestych xvii wieku odnotowano wpraw-

dzie w hospicjum trzech polskich malarzy: Pawła Kolarowicza, Jakuba Rzep-

nickiego oraz Łukasza, zapewne krakowianina Łukasza Porębskiego, niemniej 

o dziełach dwóch pierwszych do tej pory nic nie wiadomo, a ostatni ofiarował 

kościołowi polskiemu jeden obraz – przedstawienie św. Kazimierza klęczącego 

przed Matką Boską. Wbrew oczekiwaniom, jakie żywił autor niniejszej pracy, 

podejmując badania, kościół polski najpewniej nigdy nie zyskał rangi zaplecza 

dla młodych adeptów sztuki, choć jego administratorzy odgrywali niekiedy rolę 

pośredników między artystami działającymi w Rzymie a klientami w Polsce. 

U Salvatorego Monosilia, autora jednego z przedstawień malarskich znajdujących 

się w kościele (Święty Jan Kanty), zamówiono obraz do katedry na Wawelu, przed-

stawiający Męczeństwo św. Andrzeja. W źródłach zachowanych w archiwum 

kościoła polskiego znajduje się również wzmianka z 1748 roku o namalowaniu 

przez Filippa Naldiniego dwóch obrazów – Matki Boskiej Śnieżnej („La Madonna 

di Santa Maria Maggiore”) i św. Łukasza Ewangelisty, przeznaczonych do Polski. 

Płótna te, dość pokaźnych rozmiarów (7 × 5 palm, ok. 210 × 150 cm), nie zostały 





zidentyfikowane i wciąż czekają na swego odkrywcę16. Wspomniany Pietro Bracci 

mógł być autorem przedstawienia Apoteozy św. Jana Kantego w ołtarzu bocznym 

w kościele parafialnym w Stryszowie, na co wskazują podobieństwa formalne 

z dziełami tego artysty w zakrystii kościoła polskiego w Rzymie17. Niewyklu-

czone, że obraz ten jest tożsamy z wizerunkiem tego samego świętego, który 

w 1777 roku przedstawił kapitule wawelskiej związany z kościołem polskim ksiądz 

Antoni Żołędziowski18.  

Budowa rozległego kompleksu trwała ponad pół wieku; ostatnią, południową 

część ukończono około 1760 roku. Nadzór budowlany sprawowali włoscy architek-

ci: Luigi Barattone, Francesco Ferarri, Giovanni Battista Noli, Alessandro Specchi 

oraz autor ostatniej nowożytnej modernizacji świątyni Ignazio Brocchi. Do prac 

murarskich, malarskich, stolarskich i szklarskich angażowani byli wyłącznie włoscy 

rzemieślnicy. Budowę okazałego hospicjum powiązano z przebudową prezbite-

rium świątyni, w którym ułożono marmurową posadzkę i do którego w latach 

1714–1715 wstawiono nowy, okazały ołtarz. Projekt tego ostatniego wykonał ów-

czesny architekt kościoła Luigi Barattone, choć w prace w prezbiterium był już 

wówczas zaangażowany także Francesco Ferrari, któremu powszechnie i niesłusznie 

przypisuje się autorstwo nastawy z uwagi na fakt, że później wykonał dwie repliki 

tego dzieła. W drugim etapie prac w miejsce dawnego ołtarza bocznego w kaplicy 

wschodniej, przy pierwszym przęśle, wzniesiono nowy, który otrzymał wówczas 

wezwanie św. Jadwigi Śląskiej. Projekt tej nastawy, zachowany w archiwum kościoła, 

bez wątpienia wykonał Ferrari, od 1717 roku pełniący funkcję oficjalnego architekta 

świątyni. Jej ostatnia modernizacja została podporządkowana zamanifestowaniu 

królewskiej protekcji nad kompleksem polskim, mimo braku jakiegokolwiek za-

angażowania finansowego ze strony Stanisława Augusta. Dzięki poparciu króla 

i swojego teścia Marcella Bacciarellego na przełomie 1773 i 1774 roku funkcję archi-

tekta kościoła objął Ignazio Brocchi, agent artystyczny Poniatowskiego w Rzymie. 

W latach 1775–1776 Ermenegildo Costantini namalował monumentalny fresk, na-

wiązujący kompozycją do najsłynniejszych rzymskich polichromii poprzedniej epo-

ki. Malowidło ukazuje Apoteozę św. Stanisława, któremu Chrystus wręcza palmę 

męczeństwa, a aniołowie przynoszą wieniec laurowy. Biskupa otaczają inni polscy 

święci. W lunety sklepienia zostały wkomponowane przedstawienia personifikacji 

cnót świętego, a na sklepieniu prezbiterium wyobrażono Boga Ojca. Bogata deko-

racja z białego stiuku na złoconym tle dodała wnętrzu prawdziwie „królewskiego” 

splendoru, akcentując prestiż i znaczenie narodu, który w rzeczywistości miał już 

wkrótce utracić suwerenność. 

O statusie innych świątyń narodowych, których rangi kościół polski w Rzymie 

nigdy nie osiągnął, świadczyła między innymi obecność w ich murach nagrobków 

i epitafiów dostojników kościelnych oraz państwowych. Tymczasem nawet kardy-

nał Hozjusz, inicjator powstania polskich instytucji w Rzymie, został pochowany 

w swojej bazylice tytularnej na Trastevere, a dwaj kolejni dobroczyńcy kościoła 

i hospicjum polskiego, biskupi Rozdrażewski i Radziwiłł spoczęli w kościele Il Gesù. 

Pamięć o fundatorach i darczyńcach kultywowano jednak, odprawiając za ich dusze 
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msze anniwersaryjne i umieszczając w przestrzeni kościoła tablice pamiątkowe 

poświęcone tym najbardziej zasłużonym. 

Do repertuaru środków wizualnych, które służyły reprezentacji w przestrzeni 

świątyni polskiej, należały portrety papieskie i królewskie. Eksponowane w koście-

le, zakrystii, a nawet w pomieszczeniach hospicjum podobizny miały przypominać 

o zwierzchności głowy Kościoła nad całym chrześcijańskim światem oraz monar-

chy nad narodem. Zadaniem portretów było również symboliczne uobecnianie 

wyobrażonych na płótnie postaci. Wizerunki te wystawiano w kościele podczas 

każdej mszy ku czci świętych patronów, a także w czasie najbardziej uroczystych 

liturgii celebrowanych w szczególnych momentach w dziejach państwa. Zachowało 

się sporo wzmianek archiwalnych na temat tych obrazów, ale samych dzieł pozo-

stało niewiele, a istniejące do dzisiaj prezentują stosunkowo przeciętny poziom 

artystyczny, nie dorównując portretom o podobnym przeznaczeniu w kościołach 

innych narodów. Wizerunkom towarzyszyły herby papieskie i królewskie, eks-

ponowane z reguły na fasadzie kościoła, a podczas uroczystych mszy także we 

wnętrzu świątyni oraz na sąsiednich budynkach, gdzie spełniały niejako funkcję 

drogowskazów dla pielgrzymów i wiernych chcących wziąć udział w polskich 

obchodach. Ostentacyjnie akcentowano orła, często w podwójnej funkcji sym-

bolicznej – jako reprezentację Rzeczypospolitej oraz znak św. Stanisława, patrona 

kościoła. Wyobrażenia orłów znalazły się na fundacjach kapituły krakowskiej, 

w antepediach i ornacie fundacji Załuskiego, na fasadzie hospicjum, a nawet w de-

koracjach okazjonalnych, takich jak machina pirotechniczna ufundowana przez 

Virginia Orsiniego z okazji narodzin Jana Zygmunta Wazy; w tym kontekście 

warto również przywołać posrebrzanego orła w koronie, ze szkaplerzem na piersi, 

wystawionego jako monstrancja podczas nabożeństwa czterdziestogodzinnego 

w czasie uroczystości ku czci św. Stanisława w 1648 roku. 

Rozpatrując funkcjonowanie świątyni narodowej w kategoriach miejsca pa-

mięci, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na sposoby upamiętniania osób 

najbardziej zasłużonych dla Polaków i polskich instytucji w Rzymie. Także w tym 

celu wykorzystywano portrety, spośród których zachowały się do naszych czasów 

tylko trzy: kardynała Hozjusza oraz biskupów Załuskiego i Massalskiego. Pozostałe 

wizerunki bezpowrotnie przepadły (wśród nich portret biskupa Denhoffa) lub 

trafiły do innych zbiorów (prawdopodobnie taki właśnie los spotkał podobiznę 

malarską biskupa Radziejowskiego). Na tle ówczesnego malarstwa rzymskiego 

tylko portret Hozjusza jawi się jako mogący konkurować z wizerunkami purpu-

ratów innych nacji. Portret Załuskiego został wprawdzie namalowany w Rzymie, 

ale prezentuje stosunkowo przeciętną klasę artystyczną. Podobiznę Massalskiego 

być może przywieziono z Polski, ale autora tego dzieła nie udało się wskazać (obraz 

bywa przypisywany Marcellowi Bacciarellemu). Prowizorzy kościoła polskiego 

upamiętniali w przestrzeni świątyni także najhojniejszych darczyńców i fundatorów 

dzieł sztuki. Biskupa Zadzika i kardynała Hozjusza wyróżniono, wyobrażając nad 

chórem muzycznym ich herby. Temu drugiemu hierarsze oraz Annie Jagiellonce 

zostały poświęcone tablice pamiątkowe wmurowane w ścianę kościoła, natomiast 

płytę dedykowaną biskupowi Załuskiemu umieszczono w posadzce prezbiterium. 

Utrwalano również pamięć o administratorach kościoła polskiego – zasłużonych 

prowizorów upamiętniono tablicami; osobną poświęcono pierwszemu rektorowi 

Stanisławowi Reszce. Pięć portretów rektorów kościoła zaginęło niestety pod ko-

niec xix wieku. 





Świątynia polska w Rzymie była również miejscem pamięci o tragicznie zmar-

łych w Rzymie lub okolicy Polakach. Na ścianach nawy i w posadzce wmurowano 

szereg prostych płyt i tablic poświęconych przede wszystkim młodym przedstawi-

cielom szlachty, którzy przedwcześnie zakończyli życie, przebywając w Wiecznym 

Mieście. Zachowały się jedynie dwa rzeźbione epitafia popiersiowe – Adama Słusz-

ki i Marcina Katlewskiego, które cechuje stosunkowo wysoki poziom artystyczny. 

Pod względem formalnym monumenty te są bliskie dziełom Giuliana Finellego 

i czynnego w Polsce Giovanniego de Rossiego. 

Nie można także pominąć faktu, że pamięć zarówno o wyżej wymienionych, 

jak i o innych Polakach goszczących w murach kościoła i hospicjum zachowywano 

dzięki starannie prowadzonej dokumentacji archiwalnej. Powstała odrębna lista 

darczyńców, prowadzono spisy pielgrzymów, a zgromadzenia generalne Polaków 

i rady prowizorów protokołowano, uwzględniając wszystkich obecnych. Wydaje 

się, że zarówno administratorzy kościoła polskiego, którzy inicjowali różnego 

rodzaju przedsięwzięcia o charakterze artystycznym i kommemoratywnym, jak 

i pielgrzymi, często jedyni odbiorcy tych inicjatyw, postrzegali świątynię jako 

miejsce o wielkiej mocy budzenia wspomnień. Bez wątpienia poprzez dzieła sztuki 

eksponowane w przestrzeni kościoła i msze anniwersaryjne kultywowano pamięć 

o rodakach, którzy okazali się ważni dla społeczności polskiej w Rzymie i dla 

narodu polskiego w ogóle.

* * *

Zniknięcie Rzeczypospolitej z mapy Europy spowodowało utratę przez Polaków 

kontroli administracyjnej nad hospicjum i kościołem. Administratorzy opuś-

cili budynki i przekazali opiekę nad nimi wikariuszowi Rzymu. Pod jego egidą 

hospicjum funkcjonowało bez większych zmian. Dbano także o stan rozległego 

kompleksu – wciąż pracował architekt kościoła Ignazio Brocchi, po którym z cza-

sem przejął tę funkcję Gioachino Marini, a licznych rzemieślników zatrudnia-

no do prowadzenia różnego rodzaju prac remontowych i naprawczych. Dzięki 

protekcji generała Jana Henryka Dąbrowskiego kościół uniknął strat podczas 

pierwszej inwazji wojsk francuskich na Rzym w 1798 roku, ale niepewna sytuacja 

w kolejnych latach i druga inwazja doprowadziły do zaprzepaszczenia większej 

części najcenniejszych obiektów wchodzących w skład wyposażenia świątyni. 

Niektóre z nich duchowni zarządzający kościołem polskim ulokowali potajemnie 

w domach prywatnych zaprzyjaźnionego kleru, próbując w ten sposób uchronić 

najbardziej wartościowe przedmioty przed konfiskatą, ale gdy w spokojniejszych 

czasach podjęto próbę odzyskania tych dzieł, udało się to w przypadku jedynie 

części z nich. W 1810 roku majątek kościelny w Wiecznym Mieście został ska-

sowany i przejęty na rzecz Francji. Mieszkania w hospicjum polskim sprzedano 

ówczesnym lokatorom. Samej świątyni jednak nie zamknięto, a w jej murach 

regularnie spotykali się Polacy, jak dawniej uczestnicząc w mszach ku czci świę-

tych patronów Rzeczypospolitej. Z perspektywy ówczesnej polskiej społeczności 

i kolejnych pokoleń rodaków kościół był już jednak przede wszystkim miejscem 

pamięci. Klęska Francji i rozstrzygnięcia poczynione na kongresie wiedeńskim, 

na krótko obudziły nadzieję na poprawę sytuacji świątyni polskiej. Mianowany 

jej rektorem przez wikariusza Rzymu włoski kanonik Giovanni Battista Piva 

doprowadził do odzyskania budynków hospicjum, na co otrzymał subwencję od 





papieża, a także restytucji niewielkiej części dawnego wyposażenia. Jak wynika 

z inwentarzy, jego starania były najmniej skuteczne w przypadku dzieł rzemiosła 

artystycznego. Piva zainicjował także doraźny remont zniszczonych gmachów 

kompleksu i poczynił na rzecz kościoła polskiego szereg drobnych fundacji obej-

mujących paramenty liturgiczne, meble i naczynia. W okresie niewoli narodo-

wej w świątyni umieszczono tylko trzy tablice epitafijne poświęcone zmarłym 

w Rzymie Polakom: księdzu Stanisławowi Parczewskiemu, Dorocie Lubomirskiej 

i Władysławowi Marylskiemu. Po upadku powstania listopadowego i zmianie 

polityki papieskiej wobec Polaków administrację hospicjum i rektorat nad koś-

ciołem objęli w imieniu cara Rosji, a zarazem króla utworzonego w 1815 roku 

Królestwa Polskiego, Pietro Delicati i jego syn Vincenzo, którzy gospodarowali 

hospicjum w sposób rabunkowy. Ich bezpośrednim zwierzchnikiem był agent 

do spraw duchownych przy misji rosyjskiej w Rzymie, który podlegał z kolei 

namiestnikowi Królestwa Polskiego. W czasach administracji rosyjskiej powstał 

niezwykle cenny zespół pomiarów architektonicznych szczegółowo dokumentu-

jących całe założenie – wszystkie budynki hospicjum wraz z kościołem. Na ko-

lejnych planszach z rzutami poziomymi kompleksu została również umieszczona 

legenda zawierająca informacje na temat najemców i lokatorów poszczególnych 

pomieszczeń oraz wnoszonych przez nich opłat. Do rysunków pomiarowych 

załączono dokumentację fotograficzną. 

Utrata na ponad sto lat zarządu nad kościołem praktycznie uniemożliwiła Po-

lakom podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu manifestowanie 

tożsamości narodowej w Rzymie. W drugiej połowie xix wieku zamknięto przed 

przedstawicielami nacji polskiej drzwi hospicjum. Opiekę nad kościołem objęli 

kapłani rosyjskiego lub litewskiego pochodzenia, nieukrywający swojego anty-

polskiego nastawienia. Rosjanom nie udało się jednak przejąć majątku kościoła, 

a hospicjum przekształcono w odrębny byt prawny – instytucję religijną zależną 

od Państwa Kościelnego, co zagwarantował w 1870 roku król Włoch. Do 1918 roku 

funkcjonowała ona pod nazwą „Ospizio Imperiale di San Stanislao per Pellegri-

ni della Nazione Russa”. Władze rosyjskie traktowały wprawdzie hospicjum jak 

swoją własność, usiłując odsprzedać budynki, ostatecznie za sprawą interwencji 

urzędników watykańskich bezskutecznie. Podobną determinacją jak w przypadku 

kompleksu św. Stanisława wykazali się dyplomaci Stolicy Apostolskiej w ochronie 

drugiej z polskich świątyń, Santa Maria del Pascolo. W efekcie do czasów upadku 

caratu i odrodzenia się państwa polskiego majątek hospicjum pozostał w rękach 

Stolicy Apostolskiej, choć pod zarządem administracji rosyjskiej. Dzięki temu w no-

wej rzeczywistości politycznej, jaka zaistniała po zakończeniu pierwszej wojny 

światowej, możliwe było odzyskanie świątyni narodowej i przywrócenie jej funkcji 

miejsca manifestowania polskiej tożsamości, której przejawy marginalizowano 

i rugowano z przestrzeni kościoła w okresie rozbiorów.

* * *

Dzieje kościoła polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym jak nigdy wcześ-

niej były odbiciem skomplikowanej sytuacji geopolitycznej oraz relacji pomiędzy 

władzą kościelną a świecką, w odrodzonej ojczyźnie budowanych na nowych 

zasadach. W 1917 roku Komisja Likwidacyjna do spraw Królestwa Polskiego 

podjęła uchwałę o uznaniu hospicjum i kościoła w Rzymie za własność państwa 





polskiego. Kilka dni wcześniej zarząd nad kościołem i hospicjum objął Bronisław 

Janiszowski, późniejszy kierownik Konsulatu Generalnego Polski w Rzymie. Za 

sprawą sióstr nazaretanek życie polskie powróciło do budynków kompleksu, które 

stały się miejscem spotkań między innymi przedstawicieli polskich organizacji 

wojskowych. Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej Polacy przejściowo utracili 

kontrolę nad hospicjum, ale ostatecznie 1 maja 1920 roku nastąpiło oficjalne prze-

kazanie przez Rosjan kluczy do kompleksu polskiej administracji. Pierwszym rek-

torem kościoła został ksiądz Józef Florczak, audytor Roty Rzymskiej. Od momen-

tu odrodzenia się hospicjum trwał spór między polskim rządem a episkopatem 

o status tej instytucji. Władze państwowe usiłowały przejąć całkowitą kontrolę 

nad budynkami i przeznaczyć je na cele naukowe i kulturalne, a strona kościelna 

dążyła do utrzymania dawnego charakteru hospicjum jako domu gościnnego dla 

pielgrzymów oraz miejsca formacji, przede wszystkim religijnej, ale także kultu-

ralnej. Ostatecznie w 1928 roku przyjęto statuty pozornie godzące potrzeby obu 

stron konflikt, pozostawiając jednakże funkcję protektora kościoła i hospicjum 

metropolicie krakowskiemu i uznając za główne cele funkcjonowania tych insty-

tucji szerzenie czci polskich świętych, zacieśnianie więzów łączących Polskę z pa-

pieżem i Rzymem jako stolicą kultury chrześcijańskiej oraz wspieranie Polaków 

pielgrzymujących do Wiecznego Miasta i pobierających tam nauki. Ostatecznie 

ustalono, że biskup krakowski może samodzielnie wybierać rektora, a w poro-

zumieniu z rządem administratora. Powołano również radę administracyjną, 

której pierwszym prezesem został Izydor Czosnowski. Rada administracyjna 

i rektor zdecydowali o przeprowadzeniu prac remontowych w hospicjum, dosto-

sowując budynek do wymogów nowoczesności (założono instalacje elektryczną 

i grzewczą, a także kanalizację oraz sanitariaty). Ksiądz Stanisław Janasik, kolejny 

rektor świątyni, okazał się natomiast głównym inicjatorem działań o charakterze 

remontowym i artystycznym przeprowadzonych w kościele. Za sprawą tego du-

chownego odnowiono freski na sklepieniu, poddano renowacji obrazy ołtarzowe 

oraz wzniesiono nową ambonę i prospekt organowy. Za czasów księdza Janasika 

powstało również pięć nowych antepediów ołtarzowych, wykonanych według 

projektu i pod nadzorem mieszkającego w hospicjum Antoniego Madeyskiego. 

Janasik zainicjował badania historyczne nad dziejami kościoła i przypomniał 

zasługi pierwszego rektora Stanisława Reszki, umieszczając we wnętrzu świątyni 

poświęconą mu tablicę pamiątkową. W dwudziestoleciu międzywojennym koś-

ciół św. Stanisława pełnił jednak przede wszystkim funkcję miejsca upamiętniania 

zasług najwybitniejszych przedstawicieli korpusu dyplomatycznego odrodzonego 

państwa polskiego pracujących w Rzymie. Znaleźli się wśród nich: ambasador 

przy Stolicy Apostolskiej Władysław Skrzyński, ambasador przy włoskim dworze 

królewskim Stefan Przeździecki oraz radca kanoniczny ambasady Rzeczypo-

spolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej Kazimierz Skirmunt. Także rodzina 

pierwszego prezesa rady administracyjnej kościoła i hospicjum zadbała o godne 

uczenie jego pamięci, fundując poświęconą mu tablicę wmurowaną w korytarzu 

hospicjum. Wyjątkowo podniosłym wydarzeniem musiała być z perspektywy 

Polaków skupionych wokół rzymskiej świątyni narodowej uroczysta msza święta 

koncelebrowana w 1921 roku przez pierwszego nuncjusza apostolskiego w odro-

dzonej Polsce Achillego Rattiego, który rok później został wybrany na papieża 

i przyjął imię Pius xi. Jedną z pierwszych decyzji rady administracyjnej było 

upamiętnienie tego faktu tablicą z profilowym popiersiem papieża.





Kult świętych patronów Rzeczypospolitej, który w dobie nowożytnej był naj-

jaskrawszym przejawem manifestowania przez Polaków tożsamości i konfesji kato-

lickiej w papieskim Rzymie, w dwudziestoleciu międzywojennym został całkowicie 

zmarginalizowany i sprowadzony do uroczystych mszy świętych, niewyróżniających 

się jednak takim splendorem jak w dobie przedrozbiorowej. O wiele większy nacisk 

kładziono na kwestie polityczne i akcentowanie odzyskanej niezależności, między 

innymi poprzez wspomniane wyżej upamiętnianie polskich dyplomatów czy tłumne 

uczestnictwo Polaków w narodowych pielgrzymkach organizowanych z okazji Roku 

Jubileuszowego 1933/1934.

Dzieła sztuki, które sprawiano w tym czasie do kościoła i hospicjum nie pełniły 

już tak istotnej roli w sferze manifestowania i kształtowania tożsamości zbiorowej 

jak wizerunki świętych patronów czy portrety królów i zasłużonych fundatorów 

w epoce nowożytnej. Najcenniejsze obiekty, jakie znalazły się w hospicjum i koś-

ciele w okresie międzywojennym, trafiły tam z pobudek dewocyjnych, jak obraz 

Święty Józef z Dzieciątkiem, lub w charakterze darów od osób związanych ze świą-

tynią i jej administracją. Do najcenniejszych obiektów z tej drugiej grupy należą 

obraz Diogenes z Synopy pędzla Henryka Siemiradzkiego, ofiarowany przez jego 

syna Leona, oraz dzieło Jana Styki Jezus jako dobry Samarytanin, dar Antoniego 

Korybuta-Daszkiewicza, rektora kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w San 

Remo. W przestrzeni kościoła nie mogło zabraknąć kopii koronowanego w 1927 roku 

wizerunku Matki Boskiej Ostrobramskiej – obraz taki ofiarowała hrabina Janina 

Umiastowska. 

Kolejny przełom w dziejach kościoła polskiego nastąpił po drugiej wojnie świa-

towej. Efektem podziału Europy na dwie strefy wpływów było swego rodzaju od-

izolowanie kościoła w Rzymie od ojczyzny i rodaków za żelazną kurtyną. Świątynia 

i hospicjum stały się centrum życia Polonii we Włoszech i na całym świecie za 

sprawą kolejnych rektorów – Józefa Gawliny, Władysława Rubina i Szczepana Weso-

łego, którzy równolegle pełnili funkcję duszpasterzy Polaków za granicą i kierowali 

mającym swą siedzibę w murach hospicjum Centralnym Ośrodkiem Duszpasterstwa 

Emigracji. Świątynia stała się w tym okresie miejscem utrwalania i pielęgnowania pa-

mięci o żołnierzach ii Korpusu Polskiego, z którymi w szczególny sposób związany 

był arcybiskup Józef Gawlina, niegdyś biskup polowy wojska polskiego i uczestnik 

kampanii włoskiej. Powstała wówczas posadzka w zakrystii z herbem biskupa i em-

blematami trzech dywizji walczących pod Monte Cassino, a na dziedzińcu wmuro-

wano tablice poświęcone żołnierzom uczestniczącym w zmaganiach we Włoszech 

i generałowi Władysławowi Andersowi. Sami kombatanci ufundowali natomiast 

dla kościoła kielich o stopie ozdobionej wojskowymi emblematami. Wewnętrzny 

dziedziniec hospicjum, gdzie umieszczano tablice pamiątkowe, stał się miejscem 

kultywowania pamięci o martyrologii Polaków w okresie drugiej wojny światowej – 

wspominano tam między innymi ofiary sowieckiego mordu w Katyniu. Uroczyste 

msze organizowano z okazji rocznic, których obchodzenie było w komunistycz-

nej Polsce zakazane – bitwy warszawskiej, odzyskania niepodległości 11 listopada 

1918 roku, wybuchu powstania warszawskiego czy uchwalenia Konstytucji 3 maja. 

Czczono również pamięć ofiar drugiej wojny światowej. O ile w dwudziestoleciu 

międzywojennym kościół był jedną z instytucji służących reprezentacji odbudo-

wywanego z trudem państwa polskiego, o tyle po drugiej wojnie światowej stał się 

symbolem wolności dla Polaków, którzy wskutek zaistniałej sytuacji politycznej 

zostali zmuszeni do emigracji. 





Nieprzypadkowo w murach kościoła i hospicjum gościli zarówno reprezentanci 

środowisk polonijnych – Polacy, głównie z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjedno-

czonych, ofiarowali w tym czasie do świątyni liczne dary w postaci paramentów 

liturgicznych – ale także, choć rzadziej, przedstawiciele polskiego episkopatu, 

których poczynania w Rzymie były stale monitorowane przez Służbę Bezpieczeń-

stwa. Częste wizyty w kościele polskim w Rzymie Adama Stefana Sapiehy i Karola 

Wojtyły były jedyną okazją do nawiązania przez polskich hierarchów nieformal-

nych kontaktów z Polonią. Ujawniona dzięki ostatnim badaniom księdza Dariu-

sza Radziechowskiego zaskakująco duża liczba wizyt samego Wojtyły, najpierw 

jako biskupa pomocniczego, a później metropolity krakowskiego, potwierdza rolę 

kościoła polskiego w Rzymie jako miejsca konsolidującego społeczność polską 

i stanowiącego przestrzeń reprezentacji narodowej. Rolę tę bez wątpienia ugrun-

tował wybór kardynała Wojtyły na papieża. 

Narzędziem służącym reprezentacji z pewnością były w okresie powojennym 

dzieła sztuki zgromadzone w głównej sali konferencyjnej i pomieszczeniach 

Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Emigracji. Jedynie niewielka część tych 

obiektów stanowi pozostałość nowożytnego wyposażenia hospicjum. Większość 

była darem rodziny Czosnowskich i pochodzi z kolekcji zgromadzonej przez Izy-

dora Czosnowskiego, przedwojennego przewodniczącego rady administracyjnej. 

Portrety królewskie wiszące w sali reprezentacyjnej – o ile nie tożsame z tymi, 

które eksponowano w kościele i hospicjum w dobie staropolskiej, to przynaj-

mniej kompatybilne z nimi w sferze treści ideowych, a w dużej mierze zapewne 

i zastosowanych rozwiązań ikonograficznych czy formalnych – w drugiej połowie 

xx wieku służyły przywołaniu pamięci o dawnych dziejach i znaczeniu zarówno 

samego hospicjum, jak i Polski. Natomiast portrety Sapiehów i Sołtyków stanowiły 

rodzaj sztafażu historycznego, niezwiązanego z kolejami losów polskich instytucji 

w Rzymie. Ich eksponowanie traktowano zapewne jako formę prezentacji historii 

i kultury narodowej.

* * *

Autor niniejszej książki nie rości sobie pretensji do uznania jego wywodu za cało-

ściowe nakreślenie dziejów artystycznych kościoła i hospicjum polskiego w Rzy-

mie oraz problematyki związanej z funkcjonowaniem tych instytucji. Przemiany 

architektoniczne i wyposażenie kościoła oraz budynków hospicjum zrekonstru-

owano w takim zakresie, na jaki pozwoliły istniejące, a niewykorzystane i niedo-

stępne wcześniej materiały archiwalne, pochodzące przede wszystkim z zasobów 

Archiwum Kościoła i Hospicjum św. Stanisława, Apostolskiego Archiwum Waty-

kańskiego i Państwowego Archiwum Historycznego w Petersburgu. Ukazane na 

szerszym tle politycznym losy polskiej fundacji w Rzymie oraz proces kształto-

wania się zarządu hospicjum i prawnych podstaw jego działalności udało się na 

kartach niniejszej pracy skonfrontować, przynajmniej w podstawowym zakresie, 

z wynikami badań nad genezą i funkcjonowaniem hospicjów innych nacji, przy 

czym warto zaznaczyć, że historycy i historycy sztuki podjęli szerzej tę tematykę 

dopiero w ostatnich latach. W przyszłości konieczne będą dalsze studia kompa-

ratystyczne nad mechanizmami działania hospicjów narodowych, związkami – 

choćby artystycznymi – jakie zachodziły między tymi instytucjami, a także ich 

rolą kulturową i polityczną w Wiecznym Mieście.





Niedosyt może budzić niemal zupełny brak w archiwum kościoła polskie-

go nowożytnej korespondencji między administratorami świątyni a Polakami 

w kraju czy też przedstawicielami kurii rzymskiej – zwłaszcza kardynałami 

protektorami – oraz reprezentantami miejscowej arystokracji. W lakonicz-

nych wzmiankach archiwalnych odnotowywano udział elit Wiecznego Miasta 

w uroczystościach religijnych lub państwowych organizowanych w kościele 

polskim, niemniej w świetle rozpoznanych źródeł trudno rzetelnie ocenić rze-

czywiste zaangażowanie tych ludzi we wspieranie polskich instytucji w Rzymie. 

Poczynione ustalenia, choć istotne, z pewnością nie wyczerpują w pełni tej 

problematyki. Równie zachęcająco rysują się perspektywy dalszych poszukiwań 

informacji źródłowych na temat Polaków związanych z hospicjum. W niniej-

szej książce jedynie wzmiankowano część z nich, ale pełny wykaz tych osób, 

opatrzony krytycznym komentarzem, ma stanowić kolejny tom prezentowanej 

serii wydawniczej. Szczególnie istotne wydaje się ustalenie w przyszłości ich roli 

w kontaktach z włoskimi artystami lub ewentualnego udziału w pozyskiwaniu 

dzieł sztuki do Polski, szczególnie prawdopodobnego w przypadku prowizorów 

kościoła. Nowe spojrzenie na losy polskiej świątyni w okresie niewoli narodowej 

może przynieść kwerenda w Archiwum Historycznym w Petersburgu, gdzie 

zachował się duży zbiór korespondencji między administratorami hospicjum 

i ich rosyjskimi protektorami, który to zasób, trudno dostępny dla badaczy 
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z Polski, wykorzystano tu w zakresie obejmującym problematykę poruszaną 

w niniejszej publikacji. 

Dalszych badań, szczególnie atrybucyjnych, będą wymagały analizowa-

ne w różnych kontekstach dzieła sztuki. Znaczna część dawnego wyposażenia 

kościoła i hospicjum nie przetrwała do naszych czasów. Utrata niepodległości, 

a tym samym kontroli administracyjnej nad budynkami rzymskiego kompleksu 

oraz zawiłe losy hospicjum podczas inwazji wojsk francuskich na Rzym na po-

czątku xix wieku i w kolejnych dziesięcioleciach okresu administracji rosyjskiej 

spowodowały rozproszenie licznie odnotowanych w inwentarzach paramentów 

liturgicznych, a także dzieł sztuki – portretów królewskich oraz wizerunków 

biskupów i innych duchownych, w tym rektorów kościoła. Jak wiadomo z za-

chowanej dokumentacji archiwalnej, wiele spośród nich nigdy nie wróciło do 

hospicjum i kościoła polskiego, a te, które udało się odzyskać, stopniowo wy-

przedawano, jak antepedia z fundacji Załuskiego. Skądinąd część dzieł sztuki, 

które dziś znajdują się w hospicjum, pochodzi z prywatnej kolekcji ofiarowanej 

kościołowi dopiero po drugiej wojnie światowej. Zachowane obiekty z pewnością 

zasługują nad odrębne badania formalno-genetyczne. Ich symbolicznym począt-

kiem jest ponowne włączenie do obiegu naukowego dwóch wybitnych dzieł, które 

przetrwały w kościele – obrazów ołtarzowych namalowanych przez Szymona 

Czechowicza i Tadeusza Kuntzego. Na monograficznej wystawie Czechowicza 

w Muzeum Narodowym w Krakowie zestawiono te dwa malarskie przedstawie-

nia ze wspomnianymi antepediami zaprojektowanymi przez Kuntzego, które 

w niewyjaśnionych dotychczas okolicznościach trafiły do Muzeum Czartoryskich 

w Krakowie (il. 377–378). Te wybitne dzieła sztuki były niegdyś wizualnym świa-

dectwem polskiej tożsamości narodowej manifestowanej w Wiecznym Mieście 

poprzez kult patronów Królestwa Polskiego.







Aneksy

Materiały stanowiące podstawę prezentowanych tekstów są przechowywane w Ar-

chiwum Kościoła i Hospicjum św. Stanisława w Rzymie. Pierwsza część anek-

sów źródłowych obejmuje wybór inwentarzy kościoła i hospicjum polskiego z lat 

1610–1764, spisywanych po łacinie, po polsku i w języku włoskim, nigdy dotąd 

niepublikowanych i zasadniczo nieobecnych w dyskursie naukowym. W drugiej 

części zamieszczono dwa memoriały administratorów polskich instytucji w Rzymie, 

zawierające apele do Polaków o wsparcie materialne budowy hospicjum. Odezwy te 

ukazały się w 1712 i 1717 roku w postaci druków ulotnych, a w literaturze są zaledwie 

wzmiankowane. Późniejszemu memoriałowi towarzyszy wykaz darczyńców, a oba 

zawierają instrukcje dla kwestorów.

W niniejszej edycji starano się oddać oryginalny układ tekstu (zachowano po-

działy i śródtytuły), oznaczono również fragmenty skreślone i dopisane. Jednocześ-

nie, wychodząc z założenia, że wartość publikowanych materiałów opiera się przede 

wszystkim na walorach informacyjnych, książka zaś adresowana jest głównie do 

historyków sztuki, nadano tekstom współczesną interpunkcję i zmodernizowano 

pisownię, posiłkując się w pierwszej kolejności wskazaniami zawartymi w Instrukcji 

wydawniczej dla źródeł historycznych od xvi w. do poł. xix w. Kazimierza Lepszego 

(Warszawa 1953). Dodatkowe objaśnienia znajdzie Czytelnik w przypisach.

Oznaczenia zastosowane w aneksach

[asdf] — adnotacje wydawcy

[asdf] — tekst zrekonstruowany/uzupełniony przez wydawcę

[…] — tekst zniszczony lub nieczytelny

|- -| — tekst skreślony

< >  — dopisek

– –  — opuszczenie wydawcy

[?]  — odczyt niepewny

[s]  — potwierdzenie błędu pisarza







Inwentarze kościoła
i hospicjum św. Stanisława
w Rzymie

aneks a

Inventarium omnium et singulorum bonorum repertorum in ecclesia 

et hospitali sancti Stanislai nationis Polonorum […]

� kościół i hospicjum polskie w Rzymie, 4–5 grudnia 1610 roku

� źródło: akhss, sygn. i-2, k. 31r–38r

[k. 31r] Die 4 Decembris.

Inventarium omnium et singulorum bonorum repertorum in ecclesia et hospitali 

sancti Stanislai nationis Polonorum factum ad instantiam illustrissimorum et reve-

rendissimorum dominorum canonicorum: Joannis Drzewicky Gnesnensi, Stanislai 

Goczanowski Plocensi, Michaelis Działyński, Martini Klocinski Skarbmiriensi [et] 

Michaelis Stanislai comitis a Tarnow [k. 31v], provisorum ecclesiae et hospitalis 

nationis Polonorum de Urbe prout infra sequitur etc.

Inprimis de argenteis

Una cista de argento grande cum reliquiis con la croce de argento di sopra et il 

crocefisso de argento et inscriptione «Stephanus rex Poloniae».

Item crux argentea parva deaurata cum reliquiis sancti Stanislai et armis capituli 

Cracoviensis in pede.

Item imago crucifixi alba argentea ad quam est crux de ebano lignea se pa-

ratim.

Item pacificale rotundum deauratum argenteum, quod circulum cum pede ex cupro 

deaurato in circulo eius habetur ab una parte imago crucifixi, ab altera vero sancti 

Stanislai depicta.

Item reliquiarium ex cupro deauratum, instar turris, continens cingulum sancti 

Casimiri.

Item calices septem, quatuor in toto argentei deaurati cum patenis etiam argen-

teis, quorum duo habent arma, unus in pede olim cardinalis Hosii, alius in domo 

habet arma olim Stanislai Rescha, tertius in cuppa cum nomine Jesu, quartus, qui 





est minor praedictorum, est sine armis et antiquioris operis, quintus est similiter 

argenteus parvus et albus antiquus cum patena argentea.

Item reliqui duo sunt quoad cuppam argentei quoad pedes vero et patenas sunt 

argentei deaurati.

Item pelvis cum duabus ampullis cupreis, quae quidem ampullae sunt deauratae 

totae, pelvis vero in medio et in extremitatibus tantum cum armis olim Stanislai 

Rescha.

[k. 32r] Item turribulum argenteum totum cum catenis etiam argenteis.

Item candelabra argentea duo maiora, duo minora. Maiora cum armis Reschae et 

sculptis imaginibus sancti Stanislai.

Item lampas argenteum album iustae altitudinis.

Item imago in una parte Assumptionis, in alia vero Annuntiatae Beatae Mariae 

Virginis in marmore eleganter depicta.

Item una cistula veluto rubro cooperta, munita in extremitatibus argenteis phibulis, 

habens in medio arma cardinalis Hosii.

Item scrinium veluto rubro coopertum.

Item imagines crucifixi pro altaribus tribus ex auricalco.

Item candelabrorum pro altaribus ex auricalco paria septem.

Item decem receptacula ex auricalco serviens his candelabris.

Item candelebra lignea duo ante altare maius cum duobus aliis receptaculis de 

auricalco desuper cum opertorio ex tela rubea.

Item lampas ex auricalco antiqua.

Item candelabrum magnum ligneum.

Item campanellae tres ex auricalco ad altare, quartum vero ex cupro.

Item calix ex stanno cum patena.

Item tres pelves ex maiolica.

Item duo pelves ex vitro.

Item tria paria ampullarum ex vitro. <2 paria tunc.>

Item urceus aereus ad conspergendum tenplum [s].

Item aereus urceus ad lavandum manus.

Item patella ferrea ad tenendum carbonem.

Cassulae

Item cassulae sex albae cum suis pertinentiis, una ex tela argentea auro et colore 

rubro intertexta, duo ex adamasco, nova una, alia antiqua, una ex teletta antiqua 

cum armis cardinalis Hosii, una ex serico simplici, habens interius etiam usum 

cassulae rubeae.

Item sex cassulae rubeae, duae ex tela aura intertexta, una ex  ada- <Item cassulae 

duae rubeae ex damasco cum armis reverendissimi Solikowski et tabula imaginis 

sancti Stanislai cum passamano aureo, alia ex atlas.> [k. 32v] masco, una ex tabino, 

duo ex serico.

Item quatuor virides, una ex aetasio cum armis cardinalis Hosii, una ex serico ab 

altera parte violaceo, duae ex muchaiero.

Tres violaceae, una ex tela rigata argento intertexta, una ex adamasco, una ex mu-

chaiero vetus.

Item duae nigrae, una ex muchaiero, altera ex aetasio vetus. <Tertia de adamasco 

cum armis […].>





Antependia

Item antependia pro altari maiori, tria alba, unum ex tela argento et serico inter-

textum, unum ex adamasco novum, anno praeterito comparatum, cum tribus 

imaginibus: Salvatoris, sanctorum Stanislai et Adalberti, unum ex muchaiero.

Item pro altari maiori antependia duo rubea, unum ex atlasio in medio cum ex-

tremitatibus ex tela, auro et serrico intertexta. Item aliud ex serrico simplici. <Ter-

tium ex adamasco cum tribus: Salvatori, sancti Stanislai [et] Adalberti imaginibus.> 

<Pro altari maiori nigrum novum ex adamasco.>

Item pro eodem altari duo viridia, unum ex adamasco novum, aliud similiter ex 

adamasco flavo colore distinctum.

Item unum ex adamasco violaceum pro eodem altari.

Item pro duobus altaribus minoribus duo alba ex adamasco, tertium ex serico sim-

plici, quartum ex reti, quintum ex tela argentea auro et serico rubeo intertextum, 

habens in medio duas petias ex tela rubea.

Item rubra quinque pro eisdem altaribus minoribus, unum ex adamasco et unum 

ex tabino cum extremitatibus albis, unum ex brocatella albo et viridi colore depic-

tum, duo ex serico simplici. <Item pro altari sancti Stanislai ex adamasco novum, 

hoc anno comparatum.>

Item tria viridia, unum ex muchaiero flavis petiis distinctum vetus, aliud similiter 

ex muchaiero rubris petiis distinctum, unum ex muchaiero viridi, unum violace-

um ex serico cum armis cardinalis Hosii unum nigrum vetus. <Item violaceum 

ex camloto.>

Item antependiola duo parva super credentiola penes altare maius ex adama-

sco violaceo. Item albae octo, 4 novae anno praeterito comparatae totius telae 

[k. 33r], quatuor veteres, quorum tres tenuis telae et |-quatuor-| <una> simplicis, 

omnes cum […]is, humeralibus undecim, cingulis vero octo, quorum unum est 

ex seta alba.

Item superpelicia |-tres-| quatuor.

Item mappae tres novae pro uno quoquam altari alias dictae cinovate. <Mappae 

quatuor pro mensis pen[…]is ad ius [?] altare.>

Item novem veteres, quarum |-tres-| quatuor sunt florizata serico.

Item tres mappae donatae a Zofia Polacka. <Item tres aliae ab eadem donatae.>

Item tobolia 14, duo cum serico rubeo, septem cum negro, tria vero cum reti, duo 

cum auro.

Item strophiolae dicta szorszenki 191 [?].

|-Item quatuor imagines pro exornandis altaribus, tres cum serico rubeo, una 

cum viridi.

Item una petia telae subtilis aliquot […].-|

Item corporalia quinque, quibus uti potest in sacrificio missae |-quinque quorum 

usque in missa esse non potest, duo nova-| <et reliqua pro alio usu altaris servient, 

que sunt lacera>.

Item pallae quindecem et alia sex reperta adscripsimus.

Item purificatoria triginta et octo.

|-Item tela nova, ex qua […] corporalia quatuor.-| <Non est […].>

Item vela super calices alba 9 cum serico, quae ex tela, quorum duo sunt auro 

et serico intertextae, unum ex tapheta auro intertextum, duo ex serico caeruleo 

viridi et flavo colore respersa; 5 rubea, quorum unum auro et argento |-color-| est 





intertextum, aliud extremitates habet flavas; violacea tria, quorum duo sunt rigata 

cum francia aurea, unum ex tapheta album longum, unum ex tapheta flava, unum 

ex reti aurea. Quorum summa 24.

Item bursae decem et septem, quinque restant, quibus uti indecens viderentur 

Romae.

Item strophiola viginti duo pro usu sacerdotum ad altare.

Item beretti sex.

Item cussini octo reperimus.

Item missalia Romana undecem antiqua, Cracoviensia quatuor, quorum pro usu 

sunt in sacristia quinque [k. 33v], unum pergameneum.

Item graduale unum.

Item breviaria duo.

Item mantilia per extergendis manibuus infra sacrificium missae et alia maiora 

servientia ad lavatorium 4.

Sequuntur ornamenta parietum

Inprimis petia <in summa> |-duo-| decem ex taphetana rubea, flava et 

caerulea.

|-Item septem petiae parvae ex taphetana rubea, flava et caerulea.-|

|-Item quatuor petiae parvae ex taphetana rubea, flava.-|

Item duae copertae pro missalibus, una ex veluto rubeo, alia tela sericea argento 

intertexta.

Item velum pro pulpito ex veluto viridi.

Item tapetia undecem alba, rubra |-sex-| septem.

Item duae auleae virides.

Item portierae quatuor ex panno rubeo, duae cum armis cardinalis Radziwili, duae 

cum armis cardinalis Hosii.

Item duae petiae corrigii coraminis, quorum sunt parieti templi affixae.

Item ferramenta pro pinsandis ostiis.

Item imagines in tela 2, una imago patronorum Polonorum duodecima in ligno.

Item quadra armorum depicta 4.

|-Item cooperimenta pro altaribus tria ex corrigio […].-|

Item portigera ex tela pro porta ecclesiae magna, alia ex panno viridi.

Item duae cistae, una ferro obducta pro observandis libris seu regestris ecclesiae 

habens duas claves, unam extra aliam intus, in qua sunt libri infrascripti:

inprimis liber rubeus deauratus cum armis cardinalis Hosii pargameneus in quarto; 

secundus liber rubeus a pelio deauratus cum duabus imaginibus <tria petia corrigi 

pro tegendis altaribus> [k. 34r] Sanctissimi Salvatoris, ex altera parte sancti Stanis-

lai pro collectis cum armis reverendissimi domini Stanislai Goczanowski habens 

coopertam de pelle; tertius in folio liber perceptorum; quartus distributorum; qui-

ntus actorum ecclesiae cooperti carta pergamenea; sextus liber antiquus actorum 

ecclesiae in quarto; septimus similiter actorum.

Item una capsula cum diversis scripturis. Altera vero cista longa vacua. Una cistula 

pro eleaemosynis peregrinorum affixa portae sacristiae.

Item duo genuflexalia.

Item alia duo in sacristia et scabella quatuor apud parietes, duo longa.

Item unum confessionale.





Item unum cancellum ligneum apud altare maius.

Item alterem ante portam magnam cum una scala parva. Quae omnia supradicta 

continentur in ecclesia et sacristia.

Die 5 Decembris.

Sequitur inventarium suppellectilis domus

Inprimis in camera prima pro bono ordinata.

Una mensa lapidea cum pedibus et armarium viride.

Item imagines duae et tertia crucifixi sculpta.

Item scrinium castaneum distinctum duabus stantiis cum sera et clave.

Item mensa lignea viridi colore depicta cum pedibus et scriniolis duobus.

Item mensa simplex in sala cum pedibus.

Item sella de nuce.

Item scrinium corrigio coopertum cum sera et clave.

Item duo scrinia lignea simplicia.

Item |-tres-| <una> sella forata lignea.

Item in camera superiori una mensa lignea cum duobus scriniolis.

Item coopertae albae quinque, quatuor novae et una antiqua. <Portiera una ex 

corrigi subducta tela caerulea.>

[k. 34v] Item coopertae rubeae duae et tertium pausape.

Item materazzi di lana septem.

Item cussinetti |-quatuor-| 8.

Item palerici quatuor et unus saccus.

Item syndones 4 […] et 2 veteri.

Item lecti lignei octo, duo cum pedibus ferreis.

Item armarium ligneum.

Qui quidem lecti supra descripti sunt in dormitorio pro peregrinis ordinate, quod 

est clausum crati lignea ad quam habetur sera et clavis.

Item habentur scabella pro lectis lignea dissoluta in muro templi tria et alia aliquot 

in celario serviens ad eosdem lectos.

Item in celario habentur asseres et ligna pro duobus choris, qui erigi solent pro 

festo sancti Stanislai in ecclesiae, ad quos habentur et scalae dictae.

– –

[k. 37r] In camera pro mulieribus […] duo lecti lignei, unum Polonicae […] 

et cooperta cum […]idone. Quae quidem omnia suprascripta et in praesenti 

inventario inventata cum praesentia supradictorum illustrisimorum domino-

rum provisorum per manus vero suprascripti reverendissimi domini Martini 

ad pr[…] s eas cusa[…]tis futuras consignat reverendissimo domino Thomae 

Jabłonski parocho introirre patrono dictae ecclesiae et hospitalis pro tunc exi-

stente, de quibus super reverendissimum dominum Martinum praesentem […] 

quietant. Quod sic si exissent ex et aliss res et bona suprascripta reverendissimus 

dominus Thomas Jabłoński in administracionem recepit et de illis illustrissimis 

dominis provisoribus dictae ecclesiae seu quibus intererit rationem reddere pro-

misit alterasque.

Ad suprascriptum inventarium accesserunt res infrascripte pro m[…] et admoni-

tum, reverendissimum dominum Fabianum Konopaczky decanum Posnaniensem, 





in Poloniam discedentem, ecclesiae sancti Stanislai anno Domini 1611 die vigesima 

Martii, relicta atque tradua.

Inprimis bulla erectionis eiusdem ecclesiae, Gregorii Tredecimi, xiii, papae, in 

pargameno cum plumbo appenso.

Item librum antiquum in quarto in pargameno lacerato diversas rationes et memo-

rialia contractuum et instrumentorum cum variis personis continens.

Item copiam inventarii scriptum rei ecclesiae de anno 1600 factum.

Item unam scatulam corigio obductam, una cum sua clavi, in qua quidem scatula 

res infrascripte continentur:

naprzód tuwalnie dwie wielkie, z czarnym szyciem,

trzecia wielka, z czerwonym szyciem,

czwarta wielka, ze złotym szyciem,

siedm ręczników, trzy z czerwonym wyszywaniem, jeden z czarnym, dwa srebrem, 

złotem, jedwabiem przeplatane, jedne szczerezłotym,

humerał jeden […] i łatany,

szerzynek dziewięć jedwabiem czerwonym floryzowanych,

jedna żołtym i zielonym jedwabiem wyszywana,

cztery jedwabiem czerwonym, srebrem i złotem wyszywane,

dwie ze złotem i srebrem wyszywane, jedna samym srebrem.

Item reliquit […] generosi domini Wladislai Lesczyński de diae 8 Aprilis anni 

Domini 1599, ubi promittit se missurum eleemosinam hospitali sancti Stanislai de 

etiam cum faenore.

Item ornat czarny z stołą i z manipularzem, z bursą z jadamaszku czarnego, z swoim 

herbem.

Item beati Stanislai Kostka obrazy.

Item kobierzec czerwony, nowy.

Item szerzynek dwie, jedna srebrem, druga złotem przeszywane.

Item skrzyneczka drewniana z puszką blaszaną na eleemosynę i dwie rekognicyje 

del Jacomo R[…] i […] pana Macieja Niemojowskiego.

[k. 37v] Inventarium rerum librorumque post suprascriptum inventarium compa-

ratorum atque donatorum.

In primis cassula cum bursa damasci cremisi ex pecunia pro binis equis a reveren-

dissimo domino Joanne Solikowski, canonico Leopoliensi, pro eleemosyna ecclesiae 

Stanislai donatis et venditis, accepta ad intentionem suprascripti reverendissimi 

domini comparata, supplementa, sumptum qui desideratorum illustrissimis et 

reverendissimis Dominis provisoribus armis eiusdem insignitur.

Item antependium seu pallium eiusdem materiae et coloris a reverendissomo ad-

monito domino Joanne Foxio prothonotario apostolico, canonico Cracoviensi, 

dictae ecclesiae donata, pecunia tamen eclesiae in caeteris ad illud con[…] neces-

sariis perfectum et more solito insignitum.

Item cassula muchaieri viridis simplex ferialis.

Item pannus viridis a Tineis corrosus.





Item canon missae cum duobus Evangeliis sanctis depictus.

Item alba telae subtilis cum duobus humeralibus.

– –

Item parva palla ad purgandum lutum in [?].

Item cista lignea nobis currulis vulgo dicta.

– –

[k. 38r] Tapete rubrae ter ei cura donavit ecclesiae sancti Stanislai nobilis B. Zacha-

rias Bernathowicz Polonus, cum litteris Z. et B. anno 1612 die 10 Octobris.

– –





aneks b

Inventarium omnium et singulorum mobilium ecclesiae et hospitalis 

sancti Stanislai nationis Polonorum in Urbe factum anno eodem 1613 

Junii 15 […]

� kościół i hospicjum polskie w Rzymie, 15 czerwca 1613 roku

� źródło: akhss, sygn. i-2, k. 50r–63v

[k. 50r] Inventarium omnium et singulorum mobilium ecclesiae et hospitalis sancti 

Stanislai nationis Polonorum in Urbe factum anno eodem 1613 Junii 15. Opera 

dominorum provisorum eodem anno electorum ut supra.

Argentea supellex

Skrzyneczka srebrna, niemała, na wierzchu mająca krzyż z krucyfiksem srebrnym, 

od króla Stefana darowana, jako z napisu w tyle tej skrzyneczki znać; wewnątrz 

szufladka najduje się z różnymi relikwiami drzewiana, zapieczętowana.

Krzyżyk mały, także srebrny, w którym zamknione są relikwie ś. Stanisława, posłany 

od kapituły krakowskiej, jako herb na nodze pokazuje; ten jest pozłocisty.

Krucyfiks na krzyżyku hebanowym srebrny; nie ma wstawnika alias kal-

waryi.

Kielichów z patenami zupełnie srebrnych, pozłocistych cztery, na jednym herb 

cardinalis Hosii, na drugim Stanislai Rescii, na trzecim nomen ihs, na czwartym 

nie masz nic, tylko że jest niski, staroświecką robotą.

Kielichów dwa srebrnych, mających stolce miedziane, z patenami trzema miedzia-

nymi; wszystko to pozłociste. Z kielicha małego, srebrnego, który do używania nie 

godził się, dali urobić panowie prowizorowie, ziąwszy szkatułki srebrne pukle, także 

z talera i trzech potrójnych i z łyżki srebrnej […] ut infra [?].

Miedniczka srebrna, w pośrodku i około krajów pozłocista, z herbem Stanislai 

Rescii, do której są dwie ampułki miedziane, złociste; są srebrne, bo ich noszono 

do złotnika.

Turrybularz srebrny wszystek, z łańcuszkami.

Lichtarzów srebrnych cztery: dwa większe, na których są herby Stanisława Reszki 

i obrazki rzezane sancti Stanislai, dwa mniejsze dobrze od pierwszych.

Lampa srebrna, niemała, staroświecką robotą.

Relikwiarzyk na kształt wieżyczki, w którym jest pas sancti Casimiri, miedziany, 

złocisty.

Pacyfikał okrągły, przedtym znać za monstrancyją był, cyrkumferencyja jego 

wszystka srebrna, pozłocista, ze trzema gałeczkami po stronach; za szkłem są dwa 

obrazki Męki Pańskiej i ś. Stanisława z herbem Hosii cardinalis na pargaminie, 

malowania cudnego, są też i dwie różyczki srebrne pod gałkami; stolec pozłocisty, 

na którym jest trzecia, mosiądzowy.

Z kielichów dwóch starych, z których był jeden srebrny wszystek, drugiego tylko 

cupa [s], że się używać nie mogły, pospołu z puklami, co były na szkatułce, łyżkę 

przyłożywszy, którą było darowano po śmierci pana mistrza Brzozowskiego, także 

i talar dwoisty i trzy potrójne, i pieniędzy według potrzeby, dali urobić panowie 

prowizorowie kielich chędogi z pateną. 

Pateny dwie od nich miedziane, pozłociste i stolec przedali.

<Łyżka srebrna do kadzidła, z navicellą.>





Pacyfikał z hebanu niewielki, w którym jest kamień barwy przejrzoczystej i po 

listewkach po trosze sreberka na kształt kwiateczków.

[k. 50v] Ornatów 24

Naprzód białych ornatów sześć, do każdego z nich stuła i manipularz:

1. adamaszkowy biały jeden, tafetą białą podszyty z pasamanami złotymi, ma 

tabliczkę aftowaną, na której obraz sancti Stanislai, wkoło koronki złote;

2. drugi złotogłowowy, ze wzorem żółto-czerwonym, z pasamanami złoto-srebrnymi, 

z frandzlą u stuły i manipularza złoto-czerwoną, podszyty czerwoną kitajką1;

3. trzeci adamaszkowy, z pasamanami złoto-czerwonymi, z frandzlą około takąż, 

białym płótnem podszyty, wzoru większego niż pierwszy;

4. czwarty teletowy, z pasamanami złotymi, z frandzlą złoto-białą, kitajką białą 

podszyty, z herbem kardynała Hozjusza;

5. piąty atłasowy, z pasamanami złotymi, frandzlą obtoczony złoto-białą, kitajką 

dzikiej maści podszyty;

6. szósty kitajczany, z pasamanami szychowymi, z frandzlą u stuły i manipu-

larza, pod którym jest miasto podszewki ornat czerwonej kitajki, z takimiż 

pasamanami; 

Czerwonych ornatów ośm:

7. jeden atłasowy, zieloną kitajką podszyty, z pasamanami i |-pasamanami-| 

<frandzlą> biało-zielonymi;

8. drugi adamaszkowy, miernego wzoru, z pasamanami złotymi, z frandzlą, albo 

raczej z koronkami złotymi wkoło, kitajką czerwoną podszyty, u dołu ma obraz 

ś. Stanisława i herb księdza Sulikowskiego haftowane;

9. trzeci z materyjej robiony w snopki żółte, krzyż ma z inszej materyjej, na dole 

herb księdza Reszki z infułą aftowany, pasaman na nim żółtego szychu, stuła, 

manipularz tejże materyjej co i krzyż, płótnem cielistym podszyty; 

10. czwarty adamaszkowy, z pasamanami i frandzlą <u stuły> błękitno-biało-

-czerwonymi, na krzyżu inakszego adamaszku |-płótnem-| płótnem czerwo-

nym, z herbem księdza Reszki na dole; 

11. piąty z tabinu cielistej maści, z pasamanami złotymi, kitajką zieloną podszyty, 

herbem Nałęczą <Ostrow2> na dole;

12. szósty złotogłowu starego, na krzyżu inszego złotogłowu, płótnem cielistym 

podszyty, z pasamanami biało-żółtymi, z frandzlą wokoło żółto-czerwoną;

13. siódmy kitajczany, z pasamanami złoto-srebrnymi, podszyty kitajką czerwoną, 

z herbem cardinalis Hosii;

14. ósmy stary, kitajczany, płótnem biało-żółtawym podszyty, z pasamanami 

żółto szychowymi, na którym krzyż aftowany z obrazem Panny Maryjej […] 

jadwabiem.

Które ornaty mają z osobna stuły i manipularze z frandzlami na brzegach.

1 Na potrzeby niniejszej edycji w opisach kolorystyki tkanin liturgicznych zastosowano ujednolico-

ną, uwspółcześnioną pisownię z łącznikiem we wszystkich przymiotnikach złożonych typu „żółto-

-czerwony”, na podstawie analizy kontekstu przyjmując, że autorzy trzech publikowanych tutaj 

polskojęzycznych inwentarzy (aneksy b–d) używali tego typu określeń, opisując głównie zestawienia 

różnych kolorów, a nie ich odcienie. Trzeba jednak zastrzec, że w oryginalnych tekstach niekonse-

kwentnie i bez przyjęcia dających się rozpoznać reguł zastosowano pisownię łączną lub rozłączną, 

a intencja pisarza w niektórych przypadkach nie jest do końca jasna.

 Być może chodzi o nazwisko fundatora – Ostrowski herbu Nałęcz.





[k. 51r] Zielonych ornatów cztery z stułami i manipularzami swymi:

15. atłasowy jeden z pasamanami złoto-zielonymi, kitajką zieloną podszyty, z her-

bem cardinalis Hosii;

16. drugi muchajerowy, z pasamanami żółto- i biało-zielonymi, płótnem zielonym 

podszyty;

17. trzeci kitajczany, z pasamanami złoto-zielonymi, pod którym miasto podszewki 

jest brunatnej kitajki ornat z pasamanami złoto-brunatnymi;

18. czwarty muchajerowy, z pasamanami żółto-biało-czerwono-zielonymi, płótnem 

zielonym podszty.

Frandzle u stuł i manipularzy.

Bronatnych ornatów trzy z stułami i manipularzami swoimi:

19. jeden adamaszkowy, z pasamanami żółto- i błękitno-białymi, kitajką bronatną 

podszyty, u którego jest herb pana wojewody łęczyckiego Mińskiego; 

20. drugi błękitny, żółto i biało rygowany ze srebrem subtelnie, z pasamanami biało-

-żółtymi, podszyty płótnem błękitnym; 

21. trzeci muchajerowy, stary bardzo, w nić bronatno-wiśniową, krzyż u niego z cza-

mletu czerwonego z wodą, płótnem podszyty zielonym, u stuł i manipularzów 

frandzla.

Czarnych ornatów trzy z stułami i manipularzami swymi:

22. jeden adamaszkowy, z pasamanami złoto-srebrnymi, ma herb księdza Kono-

packiego, podszyty czarnym;

23. drugi atłasowy, stary, na nim krzyż adamaszkowy; 

24. trzeci muchajerowy, z pasamanami biało-czarnymi.

Do tych ornatów są drewna z hakami, na których wiszą.

[k. 51v] Antependia 26

Białych do wielkiego ołtarza troje:

1. jedno adamaszkowe, drobnego wzoru, z pasamanami złotymi, z frandzlą złoto-

-białą, ze trzema obrazami aftowanymi: w pośrodku Sancti Salvatoris, po stro-

nach śś. Stanisława i Wojciecha;

2. drugie złotogłowowe, we wzór czerwono-biało-żółty, z pasamanami złotymi, 

z frandzlą złoto-czerwoną; 

3. trzecie muchajerowe, z pasamanami żółto-szychowymi, z frandzlą nici biało-

-czerwonych.

Białych do ś. Stanisława dwoje:

4. jedno kitajczane, z frandzlą złoto-białą, z herbem cardinalis Hosii;

5. drugie adamaszkowe, z pasamanami złotymi, z frandzlą żółto- i zielono-

-czerwoną;

Białych do ś. Hiacynkta troje:

6. jedno na płótnie, czerwone, siatczane, z frandzlą z nici żółto-brunatnych; 

7. drugie adamaszkowe, podobne we wszystkim co u ś. Stanisława;

8. trzecie złotogłowowe, wzorzyste żółto-czerwono, ze dwiema listwami teletu 

czerwonego i frandzlą złoto-czerwoną. 

Czerwonych do wielkiego ołtarza troje:

9. jedno adamaszkowe, drobnego wzoru, nowe, z pasamanami złotymi, z frandzlą zło-

to-czerwoną, ze trzema obrazami aftowanymi: Sancti Salvatoris we środku, sancto-

rum Stanislai, Adalberti, z herbem księdza Foxa, kanonika krakowskiego;





10. drugie atłasowe, z krzyżem złoto-srebrnym, z pasamanami złoto-srebrnymi, 

z frandzlą złoto-czerwoną i z listwami złotogłowu staroświeckiego;

11. trzecie kitajczane, z frandzlą żółto-zieloną.

[Czerwonych] do ołtarza ś. Stanisława troje: 

12. adamaszkowe, nowe, w drobny wzór, z pasamanami i frandzlą złotą, Stanisława 

świętego obraz jadwabiem aftowany ma w pośrodku;

13. drugie atłasowe, z listwami adamaszku czerwono-cielistego, z pasamanami 

i frandzlą błękitno-czerwonymi;

14. trzecie kitajczane, z frandzlą żółto-zieloną;

[Czerwonych] do ś. Hiacynkta troje:

15. jedno na atłasowym dnie, rozmaitymi kwiatami floryzowane, z pasamanami 

żółto szychowymi, z frandzlą żółto-błękitną;

16. drugie adamaszkowe, z listwami inakszymi, biało-cielistego wzoru, z frandzlą 

biało-cielistą;

17. trzecie czamletowe, z frandzlą złoto-czerwoną, z krzyżem teletowym.

[k. 52r] Zielonych do wielkiego ołtarza dwoje:

18. jedno adamaszkowe, nowe, z frandzlą złoto-zieloną;

19. drugie z adamaszku żółtego i zielonego, z frandzlą żółto-zieloną, z herbem 

księdza Powsińskiego.

[Zielonych] do ś. Stanisława także dwoje:

20. jedno atłasowe, stare, z listwami czteroma czerwonego z wodą czamletu, 

z frandzlą żółto-zieloną;

21. drugie muchajerowe, z frandzlą i pasamanami żółto-biało-zielonymi;

22. do ś. Hiacynkta jedno muchajerowe, pięcią listew atłasu żółtego obłożone, 

z frandzlą nici żółto-błękitnych;

 Brunatnych:

23. do wielkiego ołtarza jedno adamaszkowe, z frandzlą żółto-błękitną, z herbem 

nieboszczyka pana Mińskiego;

24. do ś. Stanisława jedno czamletowe, z wodą, z frandzlą nicianą;

25. do ś. Hiacynkta jedno czamletowe, z frandzlą złoto-bronatną, z herbem cardi-

nalis Hosii. <|-Drugie-| <Dwoje> adamaszku błękitnego |-i […]-| do stolików 

małych przy ołtarzu wielkim.>

26. Czarne jedno adamaszkowe do wielkiego ołtarza, nowe, z frandzlą i pasama-

nami złoto-srebrnymi.

Te antependia są na ramach, dwie na jednej.

[k. 52v] Alby, tych ośm

Trzy płótna nowego, z koronkami u dołu, u rękawów i około szyję.

Czwarta z rąbku grubego, z koronkami około szyję, u dołu i u rękawów.

Piąta i szósta z płótna cienkiego, stare, z forbotami i koronkami około szyję, ręka-

wów i u dołu.

Siódma z rąbku cienkiego, stara, z koronkami długimi u rękawów i u dołu.

Ósma stara i nagrubsza ze wszystkich, z koronkami około szyję, u rękawów 

i u dołu.

Humerałów 11

Starych, rąbkowych dwa z koronkami, a trzeci przez koronek.





Trzy z płótna nowego.

Trzy z płótna nie bardzo cienkiego, łatane.

Dwa z płótna cienkiego, z koronkami, łatane.

[k. 53r] Pasów 8

Jeden jadwabny, miąszy, biały.

Trzy cienkie, niciane, nowe.

Trzy cienkie, niciane, stare.

Jeden miąszy.

Komże 4

Nowych z koronkami około szyję, u rękawów, u dołu dwie.

Starych z koronkami około szyję dwie.

Obrusów 22

Cynowatych, nowych, w kostkę trzy.

Płótna cienkiego, floryzowanych rozmaitymi jadwabiami trzy, między jadwabiem 

złotem po trosze wyszywanie na dwóch.

Płóciennych, starych, na spodek pod insze trzy, z nich jeden floryzowany jadwa-

biem, bywa na wielkim ołtarzu.

Cynowatych, starych sześć, między nimi są cztery na stoliki przy wielkim 

ołtarzu.

Jeden płótna starego, ze stułami błękitnymi.

Płótna grubego podspodnich, nowych trzy.

Cieńszego płótna, także nowych trzy od Zofii starej [?], Polki.

[k. 53v] Tuwalni 14 <Potym jedna przybyła ut infra.>

Z czarnem szyciem albo wzorem siedm: jedna płótna cienkiego, nienowa, z ośmią 

stref wzdłuż, wyszywana; druga z łatą, rąbkowa, niewielka, z wąską listewką wokoło; 

trzecia ze dwiema listwami szerokimi, ze czterema wąskimi, na której są jednorożce; 

czwarta płótna niecienkiego przy starszym, wokoło której listwy są z jelonkami; 

piąta rąbkowa, nowa, niewielka, z biało-czarną listewką wokoło; szósta stara, z nie-

cienkiego płótna, z sześcią stref poprzek, w żołądź wyszywana; siódma z sześcią 

stref w rycerski węzeł wyszywanych.

Z czerwonym szyciem dwie: jedna nowa, z sześcią listew szerokich poprzek, w orły 

wyszywana; druga w rycerskie węzełki wyszywana, także nowa. |-Trzecia od pana 

Gembickiego […] ut infra vocatur.-|

Z białą siatką trzy: rąbkowa jedna nowa, z sześcią listew poprzecznych, wyszyw-

na w orły i lewki, wkoło ma koronki; druga rąbkowa, stara, niewielka, z sześ-

cią listew poprzecznych, w rycerski węzeł, z koronkami wokoło; trzecia płótna 

cienkiego, nowa, z listwami dwiema szerokimi na siatce, wokoło oblistwowana, 

z koronkami. 

Ze złotem i srebrem dwie: jedna rąbkowa, stara, niewielka, ze dwiema poprzecz-

nymi listewkami i z koronkami wkoło; druga płótna cienkiego, nie bardzo nowa, 

ze dwiema listwami szerokimi, z koronkami wkoło.

Tuwalnia rąbkowa, z czerwonym szyciem, od J.Mci Pana Andrzeja Gembickiego 

darowana 28 Julii huc anno.





<Towalna [s] przytartym [?] wyszywaniem czerwonym na siatce, darowana od 

J.Mci księdza Pełkowskiego [?] 1615.>

[k. 54r] Szerzynek 19 <Potym jedna przybyła ut infra.>

Czerwonym jadwabiem wyszywanych, małych 4, dla wina i wody stawiania przy 

ołtarzach nimi przykrywa się. 

Większych 3 ze wzorkami około. 

Dwie czerwonym, żółtym, zielonym i błękitnym jadwabiem wyszywanych 

wkoło.

Jedna błękitnym, papużastym i brunatnym jadwabiem na siatce wiśniowej.

Jedna czerwonym, cielistym, zielonym, ze złotem, z szeroką listwą.

Dwie srebrem wyszywanych.

Trzy złotem wyszywanych. 

Trzy białym szyciem na siatce, z koronkami.

<Dwudziesta szerzynka od pana Gembickiego, ze złotem i rozmaitym jadwabiem 

wokoło wyszywana.>

Korporałów 5

Z koronkami dwa, a przez koronek trzy, dobre wszystkie.

<Item korporałów dwa z koronkami, które darował do kościoła frater Franciscus 

Wyszyński de ordine Carmelitarum Reformatorum 22 Aprilis anno Domini 1624, 

gdy mieszkał przez kilka dni w szpitalu.>

[k. 54v] Bursy 17

Pojedynkowych ośm, dwoistych dziewięć.

Czerwonych dziewięć wszystkich: adamaszkowych, nowych trzy, na dwóch krzyże 

złotego pasamanu z kutasikami na rogach, na jednej krzyż aftowany; jedna ada-

maszku starego; teletowa jedna; kitajczanych trzy; na atłasie rozmaitymi kolorami 

floryzowana jedna.

Białych siedm: adamaszkowych trzy; kitajczanych dwie; atłasowa jedna; z bawełnice 

subtelnie w prąski wiśniowe i żółte robiona jedna.

Zielonych dwie adamaszkowych, z których jedna po obu stronach zielona. 

Brunatnych pięć: adamaszkowych dwie; kitajczanych dwie; kanawacowa jedna.

Czarnych dwie: adamaszkowa jedna; tabinkowa w prąski jedna.

Rachując je tedy, jako się specyfikowały po obu stronach, jest ich 25 tych, których 

się może używać.

[k. 55r] Pallę albo kustodię 9

Płóciennych sześć chędogich.

Trzy z materyi jadwabnych: jedna atłasowa, biała, na której krucyfiks; druga bru-

natno-zielonej materyjej, na której krzyżyk z pasamaniku srebrnego; trzecia afto-

wana, stara.

Purificatoria 30

Wszystkie dobre, bo się przebrały między inszymi, których było złych siła.





[k. 55v] Vella na kielichy 24

Czerwonych pięć: jedno złotem i srebrem przetykane, chędogie, w pośrodku ma 

nomen ihs; drugie z subtelnej tafety ciemnowiśniowej w prąski, stare; trzecie z ki-

tajki czerwonej poblakowało, z krzyżykiem we środku; czwarte z kitajki złoto-

-cielistej, z koronkami; piąte z siatki złoto-srebrnej.

Białych dziewięć: dwoje z kitajki biało-cielisto-zielonej i z żółtej; jedno rąbkowe, 

aftowane wkoło, we środku nomen ihs z blaszki i jadwabiami; jedno siatczane, 

wyszywane, nomen ihs we środku; jedno płócienne, szarym i zielonym jadwabiem 

wyszywane, nomen ihs we środku na nim; jedno z tafety złotem przetykanej, wkoło 

ma frandzlą złoto-czerwoną; jedno płócienne, jadwabiem wyszywane, nomen ihs 

ma we środku w cierniowej koronie, z pismem aftowanem; jedno z tafety przety-

kanej złotem, krucyfiks ma we środku; jedno płócienne, starą robotą, czerwonem 

jadwabiem w cyrkuł wyszywane.

Zielonych pięć: kitajczane, z żółtej i zielonej kitajki jedno; drugie żółtej kitajki; 

trzecie kitajczane, zielone, z koronkami; czwarte z siatki zielonej, blaszką przety-

kane, cudne; piąte z tafety złoto-srebrnej, z siatką po jednej stronie zielono-  i żółto

-czerwoną, a po drugiej z frandzlą zielono-błękitną.

Brunatnych troje: kitajczane jedno z koronkami wokoło, a drugie z tafety błękitnej, 

z prąskami białymi i z frandzlą wokoło. 

Czarnych dwoje kitajczanych, jedno złotymi koronkami obtoczone.

[k. 56r] Kuszynety 8 <Pode mszały.>

Pojedynkowych cztery, dwoistych cztery.

Adamaszkowe, czerwone dwoje, po drugiej stronie białe, adamaszkowe, z kutasami 

po bokach i z pasamanami po czterech złotymi; te są nowe. 

Adamaszkowe, błękitne dwoje, po drugiej stronie czerwone, adamaszkowe, stare.

Adamaszkowe, czarne, nowe jedno z kutasami 4 i z pasamanami po 4 krajach 

obramowane. Zielone, |-[…]-| <muchajerowe> jedno stare.

Zielone, kitajczane jedno stare. 

Białe albo cieliste, aftowane jadwabiem, stare jedno.

Złotogłowu brunatnego pokrowiec na kuszynet pro festis solemnioribus, z frandzlą 

złoto-czerwoną. 

Mszałów

Od księdza Kupki jeden druku lugduńskiego, in folio, anno 1596 drukowany.

Od księdza Kłoczyńskiego weneckiego druku, in folio minori, anno3.

Od księdza biskupa kujawskiego druku weneckiego, in folio, na nim przykrycie 

z aksamitu czerwonego.

Dawniejszej edycyej mszałów, których może używać, jako w kościołach 

inszych, 7.

Kanonów do używania trzy.

Ewangelii ś. Jana na ołtarze trzy.

<Od księdza Lubińskiego, kanonika gnieźnieńskiego mszał w czarnej oprawie, 

z płocistymi marinesami [s] i z regestem, dany anno 1615.>

 Brak daty wydania mszału.





[k. 56v] Chustek 22

Których się używa do mszej świętej, kapłanów do ucierania.

Złotym wyszywana i czerwonym jadwabiem listwowana, stara jedna.

Złotym, czerwonym, błękitnym i zielonym jadwabiem wyszywana jedna.

Złotym, czarnym jadwabiem i szarym wyszywana jedna.

Srebrem wyszywana jedna wokoło.

Szarym jadwabiem wyszywanych różno cztery.

Białym szyciem wyszywana jedna, z koronkami.

Białym szyciem, z dziurkami wokoło szyta jedna.

Białych, prostych, prócz wyszywania żadnego dwanaście.

Ręczników

Wielkich cztery: ćwilichowych dwa; płótna cienkiego z forbotami i z koronkami 

białą robotą dwa.

[k. 57r] Ręczników 17

Dla ucierania ręku [s] przy mszej: nowych z koronkami różnymi, cienkiego płótna 

dziewięć; z czerwonym szyciem starych trzy; z czerwonym szyciem  nowy jeden; 

z szarym szyciem stary jeden; z rąbku cienkiego, złotem i srebrem wyszywanych 

dwa; rąbkowy rozmaitych kolorów jadwabiami robiony jeden. <Który się kładzie 

pod relikwiarz.>

Bieretów [s] 6

Kitajką podszytych dwa. Płótnem podszytych cztery. Są rasiane.

[k. 57v] Obicie

Kitajczane, którego jest sztuk dziesięć.

Cztery wielkie sztuki żółtego i błękitnego koloru, które zastępują miejsca, począw-

szy od wielkiego ołtarza, po obu stronach, aż do ołtarzów ś. Stanisława i ś. Hiacka, 

z frandzlą około wierzchów; mają w sobie stref numero 34.

Cztery sztuki żółtego i czerwonego koloru, przez frandzlę, które zastępują miejsca 

na ścianie od ołtarzów ś. Stanisława i ś. Hiacka aż do drzwi pobocznych do zakry-

styjej i do szpitala; mają w sobie stref numero 41.

Dwie sztuce małe, które bywają nade drzwiami tymi pobocznymi, mają stref w so-

bie węszych 18.

Vellum nad ołtarzem kitajki takowejż, to jest błękitnej z żółtym.

Antependium kitajczane u stolika w zakrystyjej.

Opon dwie zielonych, niderlandzkich, starych.

Dwie sztuce skórzane na ścianach w kościele.

Trzy sztuki, którymi się przykrywają ołtarze dla prochu [?].

[k. 58r] Kobierców 18

Czerwonych, nowych dwa. Czerwonych, starych pięć. Które się ścielą na ziemi 

przed ołtarzami. 

Białych jedenaście z różnych wzorów. Wszystkie są tureckie.





Portery [s]

Dwie z herbami kardynała Hozjusza, czerwone.

Dwie także czerwone, z herbami kardynała Radziwiła.

|-Skórzana jedna na górze w księdza patronowej komorze.-| <Infra fol. 63.>

Zielonego sukna jedna do wielkich drzwi na ulicę.

Płócienna wewnątrz rogoza do tychże drzwi.

[k. 58v] Obrazy

Cztery obrazy na płótnie malowane historyjej ś. Stanisława, które są wzgórę na 

ścianie w kościele.

Obraz wielki nade drzwiami, na którym Boże Narodzenie.

Obraz ś. Stanisława, drugi ś. Kazimirza [s] na płótnie.

Obraz beati Stanislai Kostka.

Obraz Świętego Salvatora staroświecki, przed którym gorywa lampa za taftą białą, 

subtelną.

Obraz w ramach malowany Ecce homo |-gdy go Piłat ukazał-|.

Obraz Świętego Salvatora z napisem „Zofia Polacha”.

Ritrat serenissimi Sigismundi, regis Poloniae, Tertii. Te na płótnie |-i na drzewie-|.

Obraz długi, w ramach, podklejony płótnem papierowym sanctorum patronorum 

Regni.

Herby: Pauli v jeden okrągły, przy którem sancti Petrus et Paulus, drugi króla pol-

skiego Sigismundi iii, przy którym sancti Stanislaus et Adalbertus malowani.

Herby takoweż dwa okrągłe, które zostawił ksiądz biskup łucki, będąc posłem wiel-

kim do Ojca Świętego.

Obrazek mały w ramkach, na którym Weronika.

Obraz marmurowy w drzewo oprawny, na stolcu, po jednej stronie Anunciacio, 

z drugiej Assumptio B.M.V., przepadły wpół.

|-Obrazek Panny Maryjej ruskiego malowania, na drzewie, pozłocista [?].-| <Infra 

fol. 63.>

[k. 59r] Lichtarze

Lichtarzów mosiądzowych na wielki ołtarz trzy pary wielkich, do których jest krzyż 

mosiądzowy, z krucyfiksem, wielki. Do każdego lichtarza jest rurka mosiężna.

Do ś. Stanisława ołtarza jedna para mosiądzowych mała, różną robotą od inszych, 

druga para miedzianych albo spiże mała. Jest też krzyż niewielki, mosiądzowy, 

z krucyfiksem, do tegoż ołtarza.

Do ołtarza ś. Hiacka dwie parze lichtarzów mosiądzowych, do których są rurki 

takież, osobne. Jest i krzyż z krucyfiksem mosiądzowy do tegoż ołtarza.

Lichtarzów para drzewianych, miejscami złocistych, rzezanych, mają mosiądzo-

we rurki. Przed wielkim ołtarzem wysokie, na których się stawiają świece ku ele-

wacyjej. Na te lichtarze są dwa woreczki czerwonego płótna i dwoje do gaszenia 

instrumentów.

Lichtarzów dwa drzewianych, toczonych, pofarbowanych colore d’ nuce. Po jedne-

mu należą do ołtarzyków małych, na których świece stawiają ku elewacyjej.  Mają 

z osobna do gaszenia instrumenta.





[k. 59v] Drobnych rzeczy kościelnych różnych spisanie

Skrzynia drzewiana, biała, żelazem zewsząd okowana, w której jest przytworek 

z zamkiem i z kluczem. Prócz tego, że w skrzynie jest zamek z kluczem, w tej skrzy-

ni chowają panowie prowizorowie pieniądze kościelne i księgi te librum actorum 

ecclesiae et hospitalis. Drugie księgi pro collectis od panów Polaków, na których 

jest pokrowiec skórzany.

Item librum parvum pargaminowy actorum privilegiorum ecclesiae […] z herbami 

cardinalis Hosii. 

Item librum perceptorum. 

Item librum distributorum. 

Item librum antiquum actorum.

Item capsulam cum diversibus scripturis ecclesiae servientibus.

Skrzynia orzechowa dla chowania chust brudnych kościelnych, z zamkiem.

Skrzyneczka mała u drzwi zakrystyjalnych dla jałmużny na pielgrzymi, zameczkiem 

i z kluczem, który bywa u panów prowizorów.

Szkatułka czerwoną skórą powleczona wewnątrz, przez zamku.

Szkatułka aksamitem czerwonym powleczona.

Genuflexoria czworo.

Dwie ławie wielkie przy ścianach. Mniejszych |-trzy-| <4> dla klękania.

|-Jedna na czterech nogach, przy wysszym [wyższym?] z osobna.

Item jedna […] niedawno [?] dla klękania.-| <Vide fol. […]>

Konfesjonał jeden. |-W sieni.-|

Krata drzewiana przed ołtarzem wielkim, orzechowa, z herbem księdza Macie-

jowskiego. 

Druga krata wielka, u drzwi kościelnych, z zamkiem.

Podstawnik drzewiany pod relikwiarz, z szerzynką rąbkową, niemałą, wyszywaną 

różnym jadwabiem.

Puzderko skórą powleczone, na jakiś krzyżyk znać było.

Z drzewa relikwiarzyk biały, na kształt wieżyczki.

Lampa przed obrazem Sancti Salvatoris mosiądzowa.

Lamp szklanych 44.

Drucików z korkami, w które knoty kładą do lamp, 30.

Dzwonków trzy mosiądzowych, a jeden spiżany.

Klucze z zamkami u wszystkich drzwi tak w kościele, jako w zakrystyjej.

Stolik w zakrystyjej z postawkiem drzewianem.

[k. 60r] Ławeczki albo postawki na trzech ołtarzach drzewiane, na których stawiają 

lichtarze. […]

Fiorów robionych chędogich |-tego roku kupione-| sześć z garneczkami cudnymi 

jako tureckie.

Fiorów małych z wazetami glinianymi.

Kielich do ablucyjej kontryfatowy z pateną.

Miedniczek glinianych trzy, dwie szklanych.

Ampułek małych, szklanych dwie parze, trzecia para prostych.

Broka do pokrapiania miedziana.

Kociołek do umywania ręku w zakrystyjej.

Patella żelazna na węgle stara. <1613 nie masz jej.>

Żelazo do piekania opłatków.





Drążek zakowany do zdejmowania porter.

Drążków cztery, na których się zawieszają portery.

Laska długa, z ogonami, do otrzepowania prochu.

Poduszeczka maluśka do szpilek.

Dwie chuście pod srebrem w szafie.

Krucyfiksów drzewianych w zakrystyjej dwa.

Krucyfiks w sieni drzewiany, stary, do którego są vella stare: jedno proste, |-rąbko-

we-|, drugie z tafty w prąski.

Na obrazie Panny Maryjej na ołtarzu ś. Hiacka paciorki dwoje bursztynowe. Item 

blaszk|-a-|<i> srebrna <dwie>, |-drugie-| u ś. Stanisława. <Dwie.>

<Lampada mosiądzowa przed wielkim ołtarzem.>

[k. 61r] Chórów dwa składanych

Które są schowane w komórce małej wedle studni, do których te są sztuki:

drągów miasto filarów długich dwa, krótszych dziesięć cieńszych, cztery 

długich;

desek albo tarcic pięćdziesiąt i trzy;

wschodki dwa;

klinów drzewianych 26;

goździów żelaznych kilkanaście.

[k. 63r] Domestica suppellex

Olmaryi albo szaf wielkich trzy: w sieni na dole jedna, w której pielgrzymi rzeczy 

swe chowają, zamczysta; druga na salce średniej zamczysta, czerwono pomalowana, 

w której księgi chowają; trzecia na wierzchniej salce, także zamczysta.

Stołów długich, drzewianych dwa: w sieni jeden, na sali drugi prostą robotą.

Stolików małych trzy, z szufladkami dwiema każdy; na dwa przykrycie zielone.

Stolik kamienny jeden.

Olmaryjka mała na szklenice […], zielone przykrycie do niej.

Krzesło drewniane jedno całe, drugie niecałe i trzecie.

Stołek orzechowy z rękojęcią.

Skrzynia od karety skórą czerwoną powleczona, zamczysta.

Skrzynki proste, drzewiane cztery niezamczyste.

Wilczki dwa do komina żelazne, z gałeczkami mosiężnymi.

Nóg żelaznych do łóżek dwie parze.

Nóg drzewianych do łóżek ośm par.

Desek do łóżek trzydzieści pięć.

Materaców dobrych siedm, starych bardzo dwa.

Palerycyjów wszystkich sześć.

Prześcieradł [s] nowych ośm, starych dwoje.

Zagłówków do sypiania ośm.

Kopert białych dobrych dwie, podlejszych dwoje.

Kołderki pstre dwie. 

Koc jeden biały.

|-Sukna czerwonego kołderka.-|

Genuflexorium małe, zielono obite, ze dwiema skórzanymi wezgłówkami.





Okna wszystkie papierowe, całe, z ramami całymi, jedno płócienne, ze dwiema 

kwadratowymi szybami. 

Okiennice do wszystkich okien prócz trzech nadolnych, z zawiasami żelaznymi 

każda dwiema.

Zamki u wszystkich drzwi |-wielkich-| z kluczami.

Lichtarzów dwa mosiężnych.

Dwie drabiny, jedna długa z nich.

Łopata żelazna dla błota, dla wynoszenia śmieci drzewiana druga.

Powrozy całe u dzwonów.

Deska, którą się komin zamyka. 

Skór dwie, jedna u wschodu, druga u komina.

Półbaryłki na wino.

Podstawnik dla wieszania płaszcza drzewiany.

Portiera skórzana jedna na górze u księdza patrona [?].

[k. 63v] Obrazy: b. Kostce księdza Reszki, ten w ramach; na drewnie malowanych, 

starych dwa; inszych papierowych niemało na ścianach; obrazek Panny Maryjej 

pozłocisty na drzewie, ruskiego malowania.

Herbów królewskich starych trzy, Montealtego kardynała jeden.

Krucyfiks papierowy, podklejany, w ramach na sali.

Szafa zamczysta, w której są dwie szufladki na naczynie, że która na sali stoi; tę 

ksiądz Nosarzewski zostawił. 

Item stołków zielonych, ręcznych trzy, czwarta kaseta. 

Item panewka żelazna. 

Item ruszt, łopatkę i kleszcze do komina. 

Mieszki do poddymania ognia. 

Rożenek. 

Dwa trzynóżki pod rynki. 

Siekierę. 

Nóż wielki do kuchennego używania. 

Brokę glinianą na wodę. 

Lietarkę błaszaną z rogiem.

<Ławka na czterech nogach przy wysszym [wyższym?] u księdza wikarego [?].>

– –





aneks c

Inventarium suppellectilis ecclesiae et hospitalis Sancti Salvatoris et 

sancti Stanislai nationis Polonae in Urbe factum anno Domini 1615 in 

mense Augusto […]

� kościół i hospicjum polskie w Rzymie, sierpień 1615 roku

� źródło: akhss, sygn. i-2, k. 100r–121v

[k. 100r] Inventarium suppellectilis ecclesiae et hospitalis Sancti Salvatoris et sancti 

Stanislai nationis Polonae in Urbe factum anno Domini 1615 in mense Augusto et 

traditum reverendo domino Simoni Kleisky, patrono euisdem hospitalis, electo 

post discessum reverendi domini Joannis Kulicki, immediati patroni.

Inventarium argentei suppellctilis

Skrzyneczka srebrna, niemała, na wierzchu jej krzyż z krucyfiksem srebrnym, od 

króla Stefana darowana i jako z napisu w tyle tej skrzynki znać; w wewnątrz [s] 

szuflada najduje się z różnymi relikwiami drzewiana, zapieczętowana.

Krzyżyk mały, także srebrny, w którym zamknione są relikwie ś. Stanisława, po-

słany od kapituły krakowskiej, [k. 100v] jako herb na nodze pokazuje; ten jest 

pozłocisty.

Krucyfiks na krzyżyku hebanowym srebrny; nie ma wstawnika alias kalwaryi.

Kielichów z patenami zupełnie srebrnych, pozłocistych cztery, na jednym herb 

cardinalis Hosii, na drugim Stanislai Rescii, na trzecim nomen Iesus, na czwartym 

nie masz nic, tylko że jest niski, staroświecką robotą.

Item kielichów dwa srebrnych, mają stolce miedziane z patenami trzema miedzia-

nymi; wszystko to pozłociste. Z kielicha małego, srebrnego, który do używania nie 

godził się, dali urobić panowie prowizorowie, ziąwszy szkatułki srebrne pukle, także 

z talera i trzech potrójnych, i z łyżki srebrnej ut infra.

Miedniczka srebrna, w pośrodku i wkoło krajów pozłocista, z herbem Stanislai 

Rescii, do której są dwie ampułki srebrne, złociste.

Turybularz srebrny wszystek, z łańcuszkami.

Lichtarzów sześć srebrnych: dwa większe, na których są herby Stanislai Rescii i fi-

gury ś. Stanisława; dwa mniejsze dobrze od pierwszych, a dwa mało mniejsze od 

największych.

Lampa srebrna, niemała, staroświecką robotą.

<Drugą lampę srebrną dał ksiądz Branicki in anno 1618, na której herby jego są.>

[k. 101r] Relikwiarzyk na kształt wieżyczki, w którym jest pas ś. Kazimirza [s], 

miedziany,  złocisty.

Pacyfikał okrągły, przedtym znacz, że za monstrancyją był; cyrkumferencyja jego 

wszystka srebrna, pozłocista, ze trzema gałeczkami po stronach, za szkłem są dwa 

obrazki: Męki Pańskiej, ś. Stanisława, z herbem Hosii cardinalis na pergaminie, 

malowania cudnego; są też i dwie różyczki cudne pod gałkami; stolec mosiądzowy, 

pozłocisty, na którym jest trzecia, mosiądzowy [s].

Z kielichów dwu starych, z których był jeden srebrny wszystek, drugiego tylko 

cupa [s], że się używać nie mogły, pospoła z puklami, co były na szkatułce, łyżkę 

przyłożywszy, która była darowana po śmierci pana mistrza Brzozowskiego. Także 

i talar dwoisty, i trzy potrójne, i pieniędzy według potrzeby dali usibus panowie 

prowizorowie kielich chędogi i pateną. […] fol. 50 [?]





<[…]>4

In suma jest […] kielichów […]5, a jeden kielich srebrny, wewnątrz złocisty.

Łyżka srebrna do kadzidła z navicellą.

Pacyfikał z hebanu niewielki.

[k. 101v] Ornaty

Ornatów in universum wszystkich 24.

Naprzód białych sześć, do każdego z nich stuła i manipularz:

1. 1. adamaszkowy, biały, tafetą białą podszyty, z pasamanami złotymi, ma tabliczką 

haftowaną, na której obraz ś. Stanisława, wokoło koronki złote;

2. 2. drugi złotogłowowy, ze wzorem żółto-czerwonym, z pasamanami złoto-

-srebrnymi, z frandzlą u stuły i manipularza złoto-czerwoną, podszyty czer-

woną kitajką;

3. 3. adamaszkowy, z pasamanami złoto-czerwonymi, z frandzlą około takąż, bia-

łym płótnem podszyty, wzoru większego niż pierwszy;

4. 4. czwarty teletowy, z pasamanami złotymi, z frandzlą złoto-białą, kitajką białą 

podszyty, z herbem cardinalis Hosii;

5. 5. atłasowy, z pasamanami złotymi, frandzlą obtoczony złoto-białą, kitajką dzi-

kiej maści podszyty;

6. kitajczany, z pasamanami szychowymi, z frandzlą u stuły i manipularza, 

pod którym jest miasto podszewki ornat z czerwonej kitajki, z takowymiż 

pasamanami.

[k. 102r] Czerwonych ornatów ośm:

7. 1. atłasowy, zieloną kitajką podszyty, z pasamanami i z frandzlą biało-

-zielonymi;

8. 2. adamaszkowy miernego wzoru, z pasamanami złotymi, z frandzlą, albo ra-

czej koronkami złotymi wkoło, kitajką czerwoną podszyty, u dołu ma obraz 

ś. Stanisława i herb księdza Sulikowskiego haftowany;

9. 3. z materyi robiony w snopki żółte, krzyż ma z inszej materyi, na dole herb 

księdza Reszki z infułą, haftowany, stuła i manipularz tej materyi i krzyż płót-

nem cielistym podszyty;

10. 4. adamaszkowy, z pasamanami, z frandzlą u stuły błękitno-biało-czerwonymi, 

na krzyżu i na listwie adamaszku, płótnem czerwonym podszyty, z herbem 

księdza Reszki na dole;

11. 5. z tabinu cielistej maści, z pasamanami złotymi, kitajką zieloną podszyty, z her-

bem Ostrow [Ostrowskiego?] na dole;

12. 6. z złotogłowu starego, na krzyżu złotogłowu inakszego, płótnem cielistym 

podszyty, z pasamanami biało-żółtymi, z frandzlą około żółto-czerwoną;

13. 7. kitajczany z pasamonami złoto-srebrnymi, podszyty kitajką czerwoną z her-

bem cardinalis Hosii;

14. 8. stary, kitajczany, płótnem biało-żołtawym podszyty, [k. 102v] z pasamanami 

żółto szychowymi, na którym krzyż haftowany jedwabiem z obrazem Panny 

Maryi.

 Na marginesie, na lewo od zapiski na temat kielichów znajduje się nieczytelna adnotacja (około 

11 słów), oddzielona od tekstu głównego pionową linią.

 W tym miejscu dłuższy fragment zapiski (około 5 słów) nieczytelny.





Te ornaty mają z osobna stuły i manipularze z frandzlami. 

Zielonych ornatów cztery z stułami czy z manipularzami:

<Haftowany jeden.>6

15. 1. z pasamanami żółto-zielonymi, kitajką zieloną podszyty, z herbem cardinalis 

Hosii;

16. 2. muchajerowy, z pasamanami żółto- i biało-zielonymi, płótnem zielonym 

podszyty;

17. 3. kitajczany, z pasamanami żółto-zielonymi, pod którym miasto podszewki, 

jest z brunatnej kitajki ornat z pasamanami złoto-brunatnymi;

18. 4. muchajerowy, z pasamanami żółto-biało-czerwono-zielonymi, płótnem zie-

lonym podszyty.

Brunatnych trzy z stułami i manipularzami:

19. 1. adamaszkowy z pasamanami żółto-błękitno-białymi, kitajką brunatną pod-

szyty, u którego jest herb pana Mińskiego, wojewody łęczyckiego;

20. 2. błękitny, żółto i biało rygowany ze srebrem subtelnie, z pasamanami biało-

-żółtymi, podszyty płótnem błękitnym;

[k. 103r] 21. 3. muchajerowy, stary bardzo, w nić brunatno-wiśniową [?], krzyż 

u niego z czamletu czerwonego z wodą, płótnem podszyty zielonym.

U stuł i manipularzów frandzla.

Czarnych ornatów trzy z stułami i manipularzami:

22. 1. Adamaszkowy z pasamanami złoto-srebrnymi, ma herb księdza Konopackie-

go, podszyty czarnym płótnem;

23. 2. atłasowy, stary, na nim krzyż adamaszkowy;

24. 3. muchajerowy, z pasamanami biało-czarnymi;

Do wszystkich ornatów są drewna, na których wiszą.

Antependia

Jest in universum wszystkich 26.

Białych do wielgiego ołtarza troje:

1. 1. adamaszkowe, drobnego wzoru, z pasamanami złotymi, z frandzlą złoto-białą, 

ze trzema obrazami haftowanymi, w pośrodku Sancti Salvatoris, po stronach 

sanctorum Stanislai et Alberti;

2. 2. złotogłowowe, we wzór czerwono-biało-żółty z pasamanami złotymi, z frandz-

lą złoto-czerwoną;

[k. 103v] 3. 3. muchajerowe, z pasamanami złoto szychowymi, z frandzlą nici biało-

-czerwonych.

Białych do ołtarza ś. Stanisława dwoje: 

4. 1. jedno kitajczane, z frandzlą złoto-białą, z herbem cardinalis Hosii;

5. 2. a drugie adamaszkowy [s], z pasamanami złotymi, z frandzlą żółto-zielono-

-czerwoną.

Białych do ołtarza ś. Jacka troje:

6. 1. jedno na płótnie czerwonym, siatczane, z frandzlą nici żółto-brunatnych;

7. 2. adamaszkowe, podobne we wszystkim co u ś. Stanisława;

 Oryginalny zapis nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy dopisek odnosi się do pierwszego spo-

śród wymienionych zielonych ornatów, czy też do innej szaty, która pierwotnie nie została objęta 

wykazem (bez wątpienia jednak dodany tekst wpisano tą samą ręką i inkaustem co główną treść 

inwentarza).





8. 3. złotogłowowe, wzorzyste, żółto-czerwone, ze dwiema listwami teletu czer-

wonego, z frandzlą żółto-czerwoną.

Czerwonych do wielkiego ołtarza troje:

9. 1. adamaszkowe, drobnego wzoru, z pasamanami złotymi, z frandzlą złoto-

czerwoną, ze trzema obrazami haftowanymi: Sanctissimi Salvatoris we środku, 

sanctorumStanislai et Adalberti po stronach, z herbem księdza Foxa, kanonika 

kra kowskiego;

10. 2. atłasowe, z krzyżykiem złoto-srebrnym, z pasamanami złoto-srebrny-

mi, z frandzlą złoto-czerwoną i z listwami złotogłowu staroświeckiego po 

brzegach;

11. 3. kitajczane, z frandzlą żółto-zieloną.

Do ołtarza ś. Stanisława czerwonych troje:

12. 1. adamaszkowe, nowe, w drobny wzór, z pasamanami i z frandzlą złotą i ś. Sta-

nisława obraz jedwabiem haftowany w pośrodku;

13. 2. atłasowe, z listwami adamaszku czerwono-cielistego, z pasamanami i z frandz-

lą [k. 104r] błękitno-czerwonymi;

14. 3. kitajczany, z frandzlą żółto-zieloną.

Do ołtarza ś. Jacka czerwonych troje:

15. 1. na atłasowym dnie, rozmaitymi kwiatami floryzowane, z pasamanami żółto 

szychowymi, z frandzlą żółto-błękitną;

16. 2. adamaszkowe, z listwami inakszymi biało-cielistego wzoru, z frandzlą biało-

-cielistą;

17. 2. czamletowe, z frandzlą złoto-czerwoną, z krzyżem teletowym.

Zielonych do wielgiego ołtarza dwoje:

18. 1. adamaszkowe, nowe, z frandzlą złoto-zieloną;

19. 2. z adamaszku żółtego i zielonego, z frandzlą żółto-zieloną, z herbem 

księdza Powsińskiego.

Do ołtarza ś. Stanisława zielonych dwoje:

20. 1. atłasowe, stare, z listwami czterema czerwonego z wodą czamletu, z frandzlą 

żółto-zieloną.

21. 2. muchajerowe, z frandzlą i z pasamanami żółto-biało-zielonymi.

[k. 104v] Do ołtarza ś. Jacka zielonych:

22. 1. muchajerowe, pięcią listew atłasu żółtego obłożone, z frandzlą nici żółto-

-błękitnych.

Brunatnych troje:

23. 1. do wielgiego ołtarza adamaszkowe, z frandzlą żółto-błękitną, z herbem nie-

boszczyka pana Mińskiego, podkanclerzego koronnego;

24. 2. do ś. Stanisława czamletowe z wodą, z frandzlą nicianą;

25. 3. do ś. Jacka czamletowe, z frandzlą żółto-błękitną, z herbem cardinalis 

Hosii.

 Jest też dwoje antependia adamaszku błękitnego do stolików małych przy wiel-

gim ołtarzu.

Czarne:

26. 1. adamaszkowe do wielgiego ołtarza nowe, z frandzlą, z pasamanami złoto-

-srebrnymi.

Te antependia wszystkie są na ramach rozbite.





[k. 105r] Alb 8

Trzy z płótna nowego, z koronkami u dołu, u rękawów i około szyję.

Czwarta z rąbku grubego, z koronkami około szyję, rękawów i u dołu.

Piąta i szósta, z płótna cienkiego, stare, z forbotami i z koronkami około szyję, 

rękawów i u dołu.

Siódma z rąbku cienkiego, stara, z koronkami długiema [s] u dołu i u rękawów.

Ósma stara, nagrubsza ze wszystkich, z koronkami około szyję i u rękawa, 

i u dołu.

Humerałów 11

Nowych, rąbkowych dwa z koronkami, a trzeci przez koronek.

Z płótna nowego trzy.

Także trzy z płótna nie bardzo cienkiego, łatane.

Dwa z płótna cienkiego, z koronkami, łatane.

[k. 105v] Pasów 9

Jeden jedwabny, miąszy, biały.

Trzy cienkie, niciane, nowe.

Trzy cienkie, niciane, stare.

Jeden niciany, miąszy. <Przybył jeden pas niciany 1618 od pielgrzymki.>

Komże 4

Dwie nowych, z koronkami około szyję i rękawów, i u dołu.

Dwie starych, z koronkami około szyję.

Obrusów 22

Cynowatych, w kostkę, nowych trzy.

Z płótna cienkiego, floryzowanych rozmaitymi jedwabiami trzy.

Płóciennych, starych, na spodek pod insze trzy, z nich jeden floryzowany jedwa-

biem, który bywa na wielgim ołtarzu.

[k. 106r] Cynowatych, starych sześć, między nimi są cztery na stoliku przy wielgim 

ołtarzu.

Jeden z płótna starego.

Podspodnich, nowych trzy.

Cieńszego płótna, także nowych trzy od Zofii, Polki.

Tuwalni 16

Z czarnym szyciem albo wzorem siedm: 

1. [1.] jedna płótna cienkiego, nienowa, z 8 stref wdłuż [s], wyszywana;

2. 2. z telą, rąbkowa, niewielga, z wąską listewką około;

3. 3. ze dwiema listwami szerokimi, a ze czteroma wąskimi, na których są jedno-

rożce;

4. 4. płótna niecienkiego przy starszym, wokoło jej listwy są z jelonkami;

5. 5. rąbkowa, nowa, niewielka, z biało-czarną listewką około;

6. 6. stara, z niecienkiego płótna, z sześcią stref w rycerski węzeł wyszy wa-

nych;

7. 7. z niecienkiego płótna, z sześcią stref poprzek, w żołądź wyszywana.

[k. 106v] Z czerwonym szyciem cztery:





8. 1. jedna nowa, z sześcią listew szerokich poprzek, w orły wyszywana;

9. 2. druga w rycerskie węzełki wyszywana, nowa;

10. 3. rąbkowa, od pana Gembickiego darowana;

11. 4. przy starszym, z wyszywaniem na siatce, od księdza Żółtowskiego.

Z białą siatką trzy:

12. 1. jedna rąbkowa, nowa, z sześcią listew poprzek, wyszywana w orły i w lewki, 

wokoło ma koronki;

13. 2. druga rąbkowa, stara, niewielka, z sześcią listew poprzek, w rycerski węzeł 

wyszywana, z koronkami wokoło;

14. 3. płótna cienkiego, nowa, z listwami dwiema szerokimi na siatce, wokoło ob-

listwowana koronkami.

Ze złotem i srebrem dwie:

15. 1. jedna rąbkowa, stara, niewielka, ze dwiema poprzecznymi listewkami i z ko-

ronkami wokoło;

16. 2. druga płótna cienkiego, nie bardzo nowa, ze dwiema listwami szerokimi 

i z koronkami wokoło.

[k. 107r] Szerzynek 20

Czerwonych, jedwabiem wyszywanych, małych cztery, które bywają przy ołtarzu 

ś. Stanisława i ś. Jacka dla stawiania wina i wody do mszej.

Większych trzy ze wzorkiem wokoło, czerwonym, żółtym, zielonym i błękitnym 

jedwabiem wyszywanych wokoło dwie.

Błękitnym, papużastym i brunatnym jedwabiem na siatce wiśniowej wyszywana 

jedna.

Srebrem wyszywanych dwie.

Złotem wyszywanych trzy.

Białym szychem na siatce z koronkami trzy.

Od pana Gembickiego ze złotem i rozmaitym jedwabiem wyszywana jedna.

Korporałów 5

Z koronkami dwa.

Bez koronek trzy. Wszystkie dobre.

[k. 107v] Bursas 25 <I 6 z starymi.>

Pojedynkowych ośm.

Dwoistych dziewięć.

Czerwonych wszystkich dziewięć:

adamaszkowych, nowych trzy, na dwu krzyże ze złotych pasamanów, z kutasikami 

na rogach;

na trzeciej krzyż haftowany;

czwarta adamaszku starego;

piąta teletowa;

trzy kitajczanych;

na atłasie z rozmaitymi kolorami, floryzowana jedna.

Białych siedm:

adamaszkowych trzy;

kitajczanych dwie;

atłasowa jedna;





z bawełnicze w prączki [s] subtelnie wiśniowe i żółte robiona jedna.

Zielonych dwie adamaszkowych.

Brunatnych sześć:

adamaszkowych dwie;

kitajczanych dwie;

kanawacowa jedna.

[k. 108r] Czarnych dwie: 

adamaszkowa jedna;

tabinkowa w prączki druga.

Rachując je, dwadzieścia pięć podług różnych kolorów z obu stron.

Kustodii |-9-| <23 z przerobionymi.>

Płóciennych sześć chędogich.

Z materyi jedwabnej trzy: haftowa biała jedna, na której krucyfiks; druga brunatnej, 

zielonej materyi, na której krzyżyk z pasamanów srebrnych; trzecia haftowana, 

stara.

Purificatoria |-30-| 48

Wszystkie dobre.

Vella na kielichy 24

Czerwonych pięć:

1. jedno złotem i srebrem tkane chędogo w pośrodku nomen Iesus;

2. drugie z subtelnej tafty ciemnowiśniowej w prączki, stare;

[3.] trzecie z kitajki czerwonej poblakowanej, z krzyżykiem we środku;

[k. 108v] [4.] Czwarte z kitajki złoto-cielistej, z koronkami;

5. z siatki złoto-srebrnej.

Białych 9:

dwoje z kitajki biało-cielisto-zielonej i żółtej;

jedno rąbkowe, haftowane wkoło, we środku nomen Iesus z blaszki z jed-

wabiami;

jedno siatczane, wyszywane, nomen Iesus we środku;

jedno płócienne, szarym i zielonym jedwabiem wyszywane, nomen Iesus we środku 

na nim;

jedno z tafety złotem przetykanej, wkoło ma frędzlę złoto-czerwoną;

jedno płócienne, jedwabiem wyszywane, nomen Iesus we środku, z pismem 

haftowanym;

jedno płócienne, starą robotą, czerwonym jedwabiem, krucyfiks ma we środku;

Jedno płócienne starą robotą, czerwonym jedwabiem w cyrkuł wyszywane.

Zielonych 5:

jedno z żółtej, zielonej kitajki;

drugie z żółtej kitajki;

czwarte z siatki zielonej, blaszką przetykane, cudne;

piąte z tafety złoto-srebrnej, siatką po jednej stronie [k. 109r] zieloną i żółto-

- czerwoną, a po drugiej frędzlą zielono-błękitną otoczone.

Brunatnych troje:

kitajczane z koronkami jedno;

a drugie z tafety błękitnej z prączkami białymi i z frędzlą wokoło;





Czarnych, kitajczanych dwoje, jedno z nich złotymi koronkami obtoczone; jest też 

trzecie, ale bardzo złe.

Kuszynetów pod mszały 8

Pojedynkowych 4, a dwoistych 4.

Adamaszkowych, czerwonych dwoje, w których po drugiej stronie są białe, ada-

maszkowe, z kutasem po rogach i z pasamanami wokoło złotymi, ale są nowe.

Adamaszkowych, błękitnych dwoje, po drugiej stronie czerwone, adamaszkowe, 

oboje stare.

Adamaszkowe czarne jedno nowe, z kutasami czteroma i pasamanami wokoło 

obramowane.

[k. 109v] Zielonych dwoje, jedno muchajerowe, a drugie kitajczane, oboje stare.

Białe albo cieliste jedno, stare, haftowane jedwabiem.

Pokrowców 3

Złotogłowu brunatnego pokrowiec na kuszynet pro festis solemnioribus, z frędzlą 

złoto-czerwoną.

Drugi aksamitny, zielony, z frędzlą zieloną i herbem księdza Rozrażewskiego.

Trzeci kitajki brunatnej, zły i stary.

Mszałów do używania 4

1. Od księdza Kupki jeden druku lugduńskiego.

2. Od księdza Kłoczyńskiego druku weneckiego.

3. Od księdza Rozrażewskiego, biskupa kujawskiego, jest na nim przykrycie ak-

samitu czerwonego.

4. Od księdza Łubińskiego druku rzymskiego, w czarnej jest oprawie.

Jest nad to dawniejszy mszały siedm, których jeszcze może używać.

Kanonów 5 <Z starymi.>

Do używania przy mszy świętej trzy.

Ewangelii

Świętego Jana na ołtarze trzy.

Chustek 22

Których używają przy mszy świętej kapłani do ucierania się.

Złotem wyszywana i czerwonym jedwabiem listwowana, stara jedna.

Złotym, czerwonym, błękitnym i zielonym jedwabiem wyszywana jedna.

Złotym, czarnym jedwabiem i szarym wyszywana jedna.

Srebrem wokoło wyszywana jedna.

Szarym jedwabiem wyszywanych różno cztery.

Białym szyciem wyszywana z koronkami jedna.

Białym szyciem dziurkowana wokoło jedna.

Z czarnym szyciem od pana Sądeckiego jedna.

[k. 110v] Białych, prostych, bez wyszywania dwanaście.

Ręczników wielgich 4

Ćwelichowych dwa; płótna cienkiego z forbotami i koronkami białą robotą dwa.





Ręczników małych 18
 <10 [?] ze [?] […] 19 [?].>7

Nowych, z koronkami różnymi, cienkiego płótna dziewięć.

Z czerwonym szyciem starych trzy.

Z czerwonym szyciem nowy jeden.

Z szarym szyciem stary jeden.

Z rąbku cienkiego, złotem i srebrem wyszywanych dwie.

Rąbkowy, z rozmaitych kolorów jedwabiem robiony jeden, który się kładzie pod 

relikwiarz.

Rąbkowy z czarnym szyciem jeden.

Biretów 6

Dwa kitajką podszyte, a cztery płótnem podszyte.

[k. 111r] Obicie

Kitajczane, którego jest sztuk dziesięć, cztery wielgie sztuki, żółtego i błękitnego 

koloru, te zastępują miejsca w kościele, począwszy od wielgiego ołtarza, po obu 

stronach, aż do ołtarzów ś. Stanisława i ś. Jacka, z frandzlą na wierzchu, a mają 

w sobie stref trzydzieści i cztery.

Cztery sztuki żółtego i czerwonego koloru, przez frandzlą, które zastępują miejsca 

na ścianach, począwszy od ołtarzów ś. Stanisława i ś. Jacka, aż do drzwi u zakrystyi 

i do szpitala wchodzący, mają w sobie stref czterdzieści i jedną.

Dwie sztuce małe, które bywają nade drzwiami pobocznymi, mają stref w sobie 

ośmnaście.

Baldachin nad wielgim ołtarzem z kitajki wszystkiej żółte [s] i błękitne [s].

Antependium kitajki takowejż u stolika w zakrystyi jedno.

Opon

Dwie zielonych, niderlandzkiej roboty, starych.

[k. 111v] Obicia

Skórzanego na ścianach w kościele dwie sztuce.

Koperty

Na ołtarze skórzane trzy.

Kobierców 18

Czerwonych nowych dwa.

Czerwonych starych pięć.

Białych jedenaście różnych wzorów.

Są wszystkie tureckie.

Portierów 6

Dwie czerwone, z herbami kardynała Hozjusza.

Dwie także czerwone, z herbami kardynała Radziwiłła

7 Niemal nieczytelny dopisek znajduje się na prawym marginesie, na wysokości śródtytułu.





Jedna zielonego sukna do wielgich drzwi na ulicę.

Jedna z rogozy, płótnem obszyta, do tychże drzwi.

[k. 112r] Obrazy

<Obraz Panny Maryi […] między zwornikami od księdza Maurycego [?].>

Obrazy cztery na płótnie malowane, na nich jest historyja ś. Stanisława, te są w górę 

na ścianach w kościele.

Obraz wielgi nade drzwiami, na którym Boże Narodzenie.

Obraz jeden ś. Stanisława, a drugi ś. Kazimirza [s], na płótnie obadwa.

Obraz jeden beati Stanislai Kostce.

<Obraz S. Kostki od księdza […], z ramami orzechowymi.>

Obraz jeden na drzewie Sanctissimi Salvatoris stary [?], przy którym gorywa lampa 

przy mszach [?], taftą subtelną zasłoniony.

Obraz jeden w ramach malowany Ecce Homo.

Obraz jeden Sanctissimi Salvatoris na płótnie, z napisem „Zophia Polaczka” [s].

Ritrat na płótnie Sigismundi iii, regis Poloniae.

Obraz długi, w ramach, papierowy, podklejony płótnem, świętych polskich.

Herb na płótnie Pauli v.

Herb Regni Poloniae na płótnie.

Takowej [s] dwa herby zostawił J.M. ksiądz biskup łucki.

Obrazek mały, Weronika nazywany, w ramach.

Obraz marmurowy w drzewo, w drzewo [s] oprawny ze […], po jednej stronie 

Annunciatio, a po drugiej Assumptio B. M. V., przepadły w pół.

[k. 112v] Lichtarzów 14

Lichtarzów wielgich, mosiądzowych na wielkim ołtarzu trzy pary, do których jest 

krzyż wielgi, mosiądzowy, z krucyfiksem; do każdego lichtarza jest rurka mosią-

dzowa. <Numero 10 [?].>

Do ołtarza ś. Stanisława jedna para mosiądzowych mała, różną robotą od inszych.

Druga para mosiądzowych mała.

Jest też krzyż niewielgi, mosiądzowy, z krucyfiksem, do tegoż ołtarza.

Do ołtarza ś. Jacka dwie parze lichtarzów mosiądzowych.

Do nich są rurki osobne.

Jest i krzyż z krucyfiksem, mosiądzowy.

Lichtarzów para drzewianych, rzezanych, miesczami złocistych, które mają mo-

siądzowe rury, przed wielgim ołtarzem, wysokie. Na te lichtarze są dwa woreczki 

i rożki do gaszenia świec.

Item lichtarzów para drzewianych, toczonych, pofarbowanych di nuoce [s]; jeden 

należy do ołtarza ś. Stanisława, a drugi do ołtarza ś. Jacka pro elevatione, mają 

z osobna rożki do gaszenia świec.

[k. 113r] Spisanie różnych rzeczy drobnych kościelnych

Skrzynia drzewiana biała, żelazem zewsząd okowana; w niej jest półskrzynek z za-

mkiem i z kluczem; jest też u samyż skrzyni zamek i klucz […].

Skrzynia orzechowa dla chowania chust kościelnych brudnych, z zamkiem 

i z kluczem.

Skrzyneczka dla jałmużny, z zamkiem i z kluczem.





Szkatułka czerwonym suknem powleczona, a wewnątrz płótnem, bez zamku.

Szkatułka aksamitem czerwonym powleczona.

Genuflexoria czworo, w kościele dwoje, w zakrystyi dwoje.

Ławic dwie wielgie przy ścianach w kościele.

Ławeczek dla klękania w kościele cztery.

Konfesjonał jeden.

[k. 113v] Krata drzewiana, orzechowa, przed ołtarzem wielgim, z herbem księdza 

Maciejowskiego.

Krata wielka u drzwi kościelnych.

Obie te kraty z zamkami.

Postawnik drzewiany pod relikwiarz.

Puzderko skórą powleczone, na jakiś krzyżyk znać było.

Z drzewa relikwiarzyk biały, na kształt wieżyczki.

Lampa przed obrazem Najświętszego Salvatora mosiądzowa.

Lamp szklanych 14. <Nie masz […] 2 [?] potłukły się […] 1619 [?].>

Drucików z korkami, które do lamp kładą, 30.

Dzwonków trzy mosiądzowych do ołtarzy, a czwarty spiżowy.

Klucze z zamkami u wszystkich drzwi tak w kościele, jako i w zakrystyi.

Stolik w zakrystyi z podstawkiem drzewianem.

Ławeczek albo postawek na trzech ołtarzach drzewiane, na których bywają lich-

tarze.

[k. 114r] Fiorów robionych chędogo, z glinianymi garneczkami cudnymi jako tu-

reckie, sześć.

Fiorów małych z wasetami glinianymi para jedna.

Kielich do ablucyi kontryfałowy, z pateną.

Miedniczek glinianych trzy.

Szklannych miedniczek dwie.

Ampułek szklannych dwie parze z kryształa, a trzecia para prostych.

Broka do pokropienia miedziana. <Zginęła.>

Kociołek do umywania ręków w zakrystyi miedziany.

Żelaza do pieczenia opłatków.

Drążek zakowany do zdejmowania portiery.

Laska długa, z ogonami, do otrzepowania prochu.

Poduszeczka do szpilek.

Dwie chuście pod srebrem w szafie.

Krucyfiksów drzewianych dwa w zakrystyi.

Krucyfiks w sieni drzewiany, stary, do którego są vella dwie stare, drugie z tafty 

w prączki.

[k. 114v] Fartuszków starych dwa na tenże krucyfiks, trzeci z tafety w czerwone 

i złote prączki.

Na obrazie Panny Maryi na ołtarzu ś. Jacka paciorki dwoje bursztynowe.

Item blaszki srebrne dwie.

U ołtarza ś. Stanisława także srebrne dwie.

Lampa mosiądzowa przed wielgim ołtarzem.

<Na ołtarze forbotek czerwono-zielonych przybyło de anno 1620 numero 6.>





Chórów składanych 2

Te są schowane w komórce małej podle studniej, do których są te sztuki:

naprzód drągów miasto filarów długich dwa, krótszych dziewięć, cieńszych cztery 

długich;

deszczek pięćdziesiąt i trzy;

wschodki dwa;

klinów drzewianych 26;

goździ żelaznych kielnaście [s].

[k. 115r] Suppellex domestica

Szaf wielgich trzy: w sieni na dole jedna, w tej pielgrzymi rzeczy swoje chowają, 

zamczysta; druga na sali zamczysta, czerwono pomalowana, w tej księgi chowają; 

trzecia na sali, gdzie pielgrzymowie legają, także zamczyszta, dla chowania kopert 

i prześcieradeł.

Stołów długich, drzewianych dwa: w sieni na dole jeden, na sali średniej [?] drugi 

prostą robotą.

Stolików małych trzy z szufladkami dwiema, każdy ma dwa przykrycie [s] sukna 

zielonego. <Te […]>

Stolik kamienny jeden.

Szafka mała na szklenice, z zielonego sukna przykrycie do niej.

Krzesło drzewiane jedno całe, drugie i trzecie niecałe.

Stołek orzechowy z rękojeścią.

Skrzynia od kasety zamczysta, skórą czerwoną powleczona.

Skrzynki proste, zamczyste cztery.

Wilki dwa do kumina z gałkami mosiężnymi.

Nóg żelaznych do łóżek trzy pary.

Nóg drzewianych do łóżek dziewięć par.

Deszczek do łóżek sześćdziesiąt i sześć.

Materaców starych, poprawionych i odnowionych dziewięć, nowych trzy, wszyst-

kich dwanaście.

Palerycyjów starych sześć, nowych trzy, wszystkich dziewięć.

Prześcieradł nowych dwanaście, starych, dobrych ośm, łatanych, starych trzy, 

wszystkich 21. <[…] anno 1621 [?] 24 [?].>

Zagłówków alias capaczałłów [?] dawnych siedm, nowych trzy, wszystkich 10. <[…] 

urobionych za księdza […]nickiego i […]łowicza [?] za [?] księdza Zrzędzińskie-

go [?] rządu.>

Coopertas na łóżka dziesięć: dwie dobre białe; podlejsze, także białe dwie; 

pę[…]ych, dawnych dwie, nowych cztery. <Jedenasta przykupiona za rządów 

suprascriptorum.>

Koc kosmaty, biały jeden.

Item starych koców dwa.

Genuflexorium małe, zielonym suknem obite, ze dwiema skórzanymi 

wezgłówkami.

Okna wszystkie papierowe, z ramami całymi, okiennice do wszystkich okien gór-

nych z zawiasami [k. 116r] żelaznymi; u trzech nadolnych okien |-okiennic nie 

masz.-| <Teraz u wszystkich okien okiennice są.>

Zamki u wszystkich drzwi z kluczami.





Lichtarzów dwa mosiężnych.

Dwie drabinie [s], jedna długa z nich. <Jedna się złamała, druga na górze.>

Łopata żelazna dla błota. <Zepsowana.>

Druga maluczka także dla błota. <I ta.>

Dla wynoszenia śmieci także drzewiane naczenie [s].

Powrozy całe u dzwonów.

Deszczka, którą się kumin zamyka.

Skór trzy starych, jedna u schoda, a u kumina dwie.

Półbeczki na wino.

Podstawnik drzewiany dla wieszania płaszcza.

Portyra [s] skórzana u drzwi w izbie księdza [?] […].

|-Obraz b. Kostky.-| <Zapisany ut supra.>

Obraz księdza Reszki w ramach.

Malowanych, starych dwa. 

Innych, papierowych niemało na ścianach.

[k. 116v] Obraz Panny Maryi na drzewie, pozłocisty, ruskiego malowania.

Herbów królewskich starych trzy.

Herbów kardynała Montaltego jeden.

Krucyfiks papierowy, podklejony, w ramach na sali.

Szafa zamczysta, w której są dwie szufladce na naczynie, na sali stoi.

Stołków zielonych, ręcznych trzy.

Kasetta jedna.

Panewka żelazna.

Roszt.

Łopatka i kleszcze do kumina.

Mieszki do poddymowania ognia.

Rożenek.

Dwa podstawki żelazny [s] pod rynki.

Siekiera.

Laterna blaszana z rogowym okienkiem.

Ławka na czterech nogach przy wyszym [wyższym?].

Moździerzyk marmurowy, biały, z tłuczkiem.

Talerzy małych dziesięć, większych sześć. <Potłukły się.>

[k. 117r] Misek małych cztery, wielgich dwie.

Bukalik biały.

Bukał wielgi dla wody jeden.

Solniczka jedna.

Haec universa suppellex ecclesiae et hospitalis nostri tradita et commissa fidei 

reverendi domini Simonis Kleiski, patroni cuiusdam hospitalis ab infra scriptis 

reverendis dominis provisoribus, qui [….] cum domino patrono se subscripserunt 

sufficientis.





Ita est ego Andreas Gembicki custos,

Sigismundus Branicki,

Andreas Siedziński [?].

Ita est ego Simon Kleisky plebanus Lubinensis et patronus hospitalis sancti Sta-

nislai nationis Polonorum in Urbe confiteor et recognosco praesentibus nec fidei 

comissum et traditum realiter suprascriptum inventarium suppelectilis tam eccle-

siae, quam hospitalis praedicti et me obligo in forma […]rum dictum inventa-

rium integre prout scriptum est vestituturum dominis provisoribus pro tempore 

existentibus.

– –





aneks d

Inwentarz kościoła i hospicjum

� kościół i hospicjum polskie w Rzymie, ok. 1620 roku

� źródło: akhss, sygn. i-2, k. 180v–183v

[k. 180v] 1. Skrzynka srebrna, dziurkowaną robotą, na relikwie, od króla Stefana 

darowana i do niej krzyż srebrny stawiony. 

2. Krzyżyk srebrny, pozłocisty, z relikwią ś. Stanisława, od kapituły krakowskiej 

posłany. 

3. Relikwiarz miedziany, pozłocisty, z relikwią pasa ś. Kazimierza. 

4. Relikwiarz srebrny, pozłocisty, w którym dwa obrazki miniowane z obudwu 

stron, z herbem kardynała Hozjusza, od niego darowany. 

5. Lichtarzów srebrnych numero 6.

6. Kielichów srebrnych, pozłocistych numero 5.

7. Kielich jeden srebrnobiały.

8. Lampa jedna wielka, srebrna. 

9. Druga lampa mniejsza, także srebrna, od księdza Zygmunta Branickiego 

darowana. 

10. Turybularz i nawicella srebrne. 

11. Ampułki dwie srebrne, pozłociste.

12. Miedniczka do ampułek srebrna, miejscami pozłocista, od starej [s] Reszki8 

darowana. 

13. Krucyfiks srebrny na krzyżu hebanowym. 

14. Sacrum Convivium w hebanowych ramach, margines, srebrem obijane 

miejscami. 

15. Kamień czarny, przeźroczysty, w romikach9 hebanowych, na kształt ołtarzyka 

oprawiony. 

16. Paten pozłocistych numero 6.

17. Twarz z gipsu i wosku konterfetowana nieboszczki, świętej pamięci Ludwiki de 

Matthia alias Jagneszki z Kęt, Polki. 

18. Podstawek drewniany pod skrzynką srebrną na ołtarz. 

19. Część sukni wyżej pomienionej Ludwiki jako relikwie. 

20. Lichtarzyków wielkich, mosiężnych, z rurkami ośmią numero 14.

21. Małych lichtarzyków mosiężnych numero 2.

22. Krucyfiksów mosiężnych, z pasyjami numero 3. 

23. Dzwonków do ołtarzów, mosiężnych numero 3. 

24. Kielich cynowy z patyną numero 1.

[k. 181r] 25. Kociołek do umywania rąk w zakrystyjej miedziany. 

26. Skutela mała, blaszana, zła. 

27. Koronka mosiężna do lampy stara. 

28. Krucyfiks w zakrystyjej nad olmaryją.

 Jest to oczywisty błąd sporządzającego inwentarz. Chodzi rzecz jasna o wzmiankowaną we wszyst-

kich wcześniejszych wykazach miedniczkę z herbem ks. Stanisława Reszki, pierwszego rektora 

kościoła.

 Autor inwentarza w większości wypadków zastosował zapis romikach (ramkach) oraz romy (ramy), 

który tu zachowano.





29. Puzderko skórką powleczone na krzyżyk srebrny, od kapituły krakowskiej 

posłany. 

30. Relikwiarz drewniany biały z szkłem, bez relikwijej. 

<Agnus Dei w drewno oprawny od księdza plebana Mszańskiego [mszańskiego ?].>

Ornaty

Czerwonych ornatów numero 9, to jest: adamaszkowych 3; złotogłownych 2; ki-

tajczanych 3; atłasowych 1.

Ze stułami i manipularzami wszystkie.

Białych ornatów numero 7, to jest: złotogłowowych 1; szczerobiały, złotogłowowy 1; 

na srebrnym dnie ze złotymi kwiatami 2; adamaszkowych 2. 

Czarnych ornatów numero 4, to jest: aksamitny 1; atłasowy 1 bez manipularza; 

adamaszkowy 1; czamlitowy 1.

Bronatnych orantów pro Quadragesima numero 4, to jest: muchajerowy 1; ada-

maszkowy 1; kitajczany 1, a po nim drugi zielony miasto […]; czwarty na dnie 

w pręski srebrne. 

Zielonych ornatów numero 4, to jest: czamlitowych 2; atłasowy 1; kitajczany, na 

drugiej stronie bronatny 1.

Antepedia in uniwersum numero 16, z których dziesiąci [s] z obudwu stron używać 

może.

Chusty kościelne

Obrusów wielkich numero 16.

Ręczników wielkich ćwelichowych numero 6.

Tuwalni numero 19.

Alb numero 8.

Humerałów dobrych numero 7, złych numero 2. 

Szyrzynek numero 20, chustek numero 24.

Ręczniczków małych numero 12.

Korporałów numero 8.

Listw rozmaitych do ołtarzów 6.

[k. 181v] Vella do kielichów i z starymi numero 20.

Burs numero 8.

Palę na kielichy różnych numero 25, a trzy starych.

Drewien, na których ornaty wiszą numero 24.

Romów, na których antependia wiszą numero 16.

Genuflexoria w kościele numero 2.

Ławek dwie wielkich, a cztery niskich.

Kredencze dwie przed ołtarzem wielkim.

Lichtarzów gruszkowych, pozłocistych przed wielkim ołtarzem 2.

Item drewnianych, prostych przed ołtarzami małymi 2.

Convivia na ołtarzach proste, papierzane trzy, a czwarte u patrona stare. 

Komż 5: lepsze 3, a złych 2.

Ewangelia sancti Joannis na ołtarzach 3.

Smurkatury blaszane 2.

Skóry na przykrycie ołtarzów 3.





Kamień marmurowy na święconą wodę.

Skrzynka na eleemosynis przy zakrystyjej drewniana.

Baldachim nad ołtarzem wielkim kitajczany.

Sukienki na lichtarze z czerwonego płótna 2.

Lamp szklanych 3.

Dzwonów wielkich na kościele 3.

Powrozów w nich 3.

Krucyfiks w sieni wielki, pod nim stół kamienny z przykryciem czarnym.

Na krucyfiksie praecinitorium i ręcznik biały na wierzchu.

Stół w sieni drewniany, wielki.

Leges na tablicy dla pielgrzymów. 

Szaf dwie w sieni, jedna w murze, a druga podle wschodu.

Stolik pod szafą kamienny, niski.

Wilczki żelazne dwa do komina.

Łopata żelazna. 

Półka na naczynie drewniana.

Tabliczka z litaniami B.M.V.

Obrazów papierowych różnych w sieni 14.

Okiennic dwie u dwu okien.

Romy do papieru w siennych oknach wszystkie.

U studni wiaderek miedzianych na powrozie 2.

Łańcuch do studni stary, zepsowany.

Stół na zadzi kamienny pod pomarańczami 1.

[k. 182r] Żertka jedna na zadzi.

Drabina stara jedna.

Wschodek noszący [?] jeden.

Drążków pod pergulą 24, a podstawków pod pergulą 2.

Kołowrót żelazny z drągiem, co na nim wisi.

Drągów do chóru na fest sancti Stanislai 19, a desczek wszystkich 76.

Obrazy

Obraz na marmurze z obudwu stron malowany, w romy czarne oprawny, z jednej 

strony Assumptio z drugiej Anunciatio.

Obraz na półtorej piędzi, kwadratowy, także malowany na blasze miedzianej imago 

B.M.V. cum Filiolo. 

Obraz Salvatoris w zakrystyjej na dwa łokcia; dalej w kościele drugi Salvatoris za 

siatką; Salvatoris trzeci w purpurze, z trzciną nad kredencyją w zakrystyjej.

Świętego Stanisława obraz okrągły. 

Obraz S. Kostki.

Obraz Panny Maryjej Częstochowskiej.

Herbów królewskich wielkich w zakrystyjej dwa. Jeden nad portą. Czwarty nad 

izdebką rektora. Piąty w sieni. Item herbów dwa Gregorii xv. Item herb jeden Ur-

bani viii nad kościołem. Item herb kardynała Torresa. Item herb Montaltego.

Obraz Sigismundis Tertii, regis Poloniae, w zakrystyjej. 

W sieni obraz ś. Kazimierza bez romów i obraz ś. Stanisława na drewnie, 

z romami. 

Romy drewniane, próżne w zakrytyjej.





Obraz na sali kardynała Hozjusza.

Obraz stary Reszki, opata jędrzejowskiego.

Świętego Kazimierza obraz w kościele przez rom. 

Obraz drugi papierowy, w romach, z różnymi figurami. 

Obraz Nativitatis Nostri Domini w kościele. 

Historia ś. Stanisława na czterech obrazach. 

Weronika papierowa w romikach. 

Tabliczka benefaktorów. 

Tabliczka officiorum patronorum Regni Poloniae. 

Tabliczka indulgentiae altaris privilegiati.

Ampułek kryształowych z pateną, prostych 2 parze. 

Vascula szklanych na fiori, bronatne 4.

Miedniczek szklanych 2.

Miedniczek de majelika 3.

Vascula na fiori de majelika 5.

[k. 182v] Miotełka w zakrystyjej 1.

Gębka [s] 1.

Rubrycella w zakrystyjej jedna.

Widełki z motyczką jedne żelazne.

Skrzynia okuwana żelazem jedna, druga skrzynia bez żelaza, kasztanowa.

Kredencyja jedna w zakrystyjej, co kieliszki stawiają. 

Olmaryja na ornaty i na srebro.

Olmaryja, przy której ubierają się księża, szuflad w niej jest 8. 

Genuflexoria w zakrystyjej dwoje. 

Missalia, quorum utque nundum cessavit 9.

<Relicta 5 et |-unus-| canon, reliqua accepta ad bibliotheca hospitalis.>

Graduale 7.

Kuszynety: biało-czerwone 2;

czarny, adamaszkowy 1;

czerwono-błękitnych, adamaszkowych 2;

zielono kitajczanych 2;

ceglasty z białymi fiorami 1.

Biretów czarnych, sukiennych 6.

Koperta na mszał złotogłowowa.

Obicia kitajczanego dziesięć pół [?].

Regestr pielgrzymów w zakrystyjej. 

Sztuka aksamitu zielonego na stoliku w zakrystyjej.

Opałka jedna.

Puszka na hostie drewniana.

Lamp mosiężnych 2. 

Powróz czerwony do lampy jeden. 

Kobierców wszystkich in uniwersum 18. 

Portyr dwie kardynała Radziwiłła. 

Portyr drugie dwie kardynała Hozjusza. 

Portyra skórzana u drzwi rektora. 





Rogoza płótnem podszyta do drzwi kościoła. 

Sztuka zielonego sukna płótnem podszyta jedna. 

Szpaler tkanych, zielonych dwie. 

Sprzęty na sali na górze

Szafa jedna czerwona.

Kredencyja ze trzema szufladami 1.

Szafeczka na kieliszki 1.

Krucyfiks drewniany jeden. <W zakrystyi jest nad szafą.>

Obrazów różnych papierowych po sali 13.

[k. 183r] Okiennice u wszystkich okien wszystkie i ramy także wszystkie.

Podstawek pod [mi]ednicę10 do umywania.

Skóra do komina [je]dna. 

Kamień przy kredencyjej jeden. 

Krzesło drewnia[ne] jedno. 

Stołek z poręczą […]ruskowy 1.

Stołki drewniane z poręczą 2.

Stoliki w stan[cyj]ej rektorowej 2. <Jeden z szufladami dwiema, a na drugim ko-

bierczyk przykryty.>

Skóra do komi[na] tamże. 

Obraz na drewnie B.M.V. z Moskwy. 

Krata drewni[a]na u biblioteki. 

Obraz ś. Carla papierowy. 

Obraz Pasyjej p[ap]ierowy w ramie. Obraz B.V.M. papierowy w […]. 

Obraz ś. Anny [?] [na] [?] tablicy, w ramiech [?]. 

Agnus Dei oprawny w aksamit szary.

Pasyjka druga papierowa w romikach. 

Genuflexorium 1. 

Skrzynek drewnianych 2. 

Półka na księgi w bibliotece. 

Kart różnych […] w stancyjej rektorowej 11.

Actorum kości[el]nych [?] in folio 2. 

Actorum in folio, stare 1.

Actorum in [folio], pargaminowe 1.

Liber perce[pt]orum in folio 1. 

Liber expensarum 1. 

Na płaszczów zaw[iesz]anie drewno stojące.

Okiennice stancyjej rektorowej wszytkie u okien i ramy wszytkie. 

Sprzęty na Dormitarzu

Skrzynka nowa, złotem obita 1.

Skrzynie różne od karety 1. 

Stolików z szufladami 2.

Okiennice na dormitarzu u wszytkich okien dobre i ramy we wszytkich oknach.

 Karta inwentarza jest w kilku miejscach uszkodzona – biegną przez nią zagniecenia uniemożliwia-

jące odczytanie fragmentów tekstu (zrekonstruowano je tu częściowo na podstawie kontekstu).





Drzwi do kościoła z dormitarzu. 

Skrzynia na kształt ławki na dormitarzu 1.

Ławeczka długa, drewniana 1. 

Szafa na dormitarzu 1.

Deski z […] spowiedź [?]. 

Dro[…] u dormitarza pod okny [?] 2. 

Nóg do łó[że]k drewnianych par 8. 

Nóg żelaznych par 3. <Przybyły jedne.>

Żelazo d[o] pieczenia hostyjej w bibliotece 1.

Materacó[w] nowych, przerabianych 7. 

Paleryc[yjów] numero 12.

Ka[…] 8

Koopert 8 [?] […]ana [?] 6

<Koopert |-jest [?]-| przybyło 8.>

Prześcieradł in universum 19.

<Podarte wszystkie.>

<Przybyło 9.>

Z ka[…] już bardzo podrapane. 

[k. 183v] Anno Domini 1624 die 20 Septembris

Ego Joannes Modzelnecky [?] pro tunc patronus ecclesiae sancti Stanislai et hospita-

lis nationis Polonorum fteor me recepisse ab illustri et admodo reverendo domino 

L[uca] Zdroiewsky Vaso […] ad usum ecclesiae et hospitalis donata per illustrissi-

mum et admodum reverendum dominum Joan[n]em Ignatium Miłaczewsky. 

In primis:

1. flaszę albo bukład [s] gliniany;

2. miednicę glinianą;

3. flaszkę na oliwę glinianą;

4. sotokopę także glinianą;

5. flasze dwie oplecione, szklane, do wina;

6. słoiczek gliniany;

7. zameczek z kluczykiem;

8. kałamarz drewniany;

9. także do […]powania prochu puszeczka drewniana;

10. nożyczki małe;

11. tempo[…].





aneks e

Inventarium confectum anno 1693 […]

� kościół i hospicjum polskie w Rzymie, 1693 rok

� źródło: akhss, sygn. i-17, k. 3r–38r

[k. 3r] Inventarium confectum anno 1693 ab admonitis reverendis dominis com-

missariis et traditum primo illustrissimis et reverendissimis dominis provisoribus, 

illustrissimo et reverendissimo domino Deodato episcopo Trajanopolitano, peril-

lustri et reverendissimo domino Samueli Hladovicki canonico Vilnensi, perillustri 

et reverendissimo domino Paulo Woiakowski canonico Leopoliensi, perillustri et 

reverendissimo domino Christophoro Bialozor canonico Smolescensi, qui illu-

strissimi domini provisores huius inventariis unas copias ad acta notarii publici 

tradiderunt, alias ad cistam ecclesiae servarunt.

[k. 4r] In nomine Domini. Amen.

Ad maiorem Dei gloriam, Salvatoris gloriam Beataeque suae Matris Virginis Ma-

riae, nec non sancti Stanislai Cracoviensis episcopi et martyris Regni et ecclesiae 

Polonorum singularis Romae patroni ac omnium sanctorum honorem.

Anno Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo secundo die vero 10 Decembris 

descendendo illustri et admoniti reverendissimi domini, dominus Thomas Sza-

wacki archidioecesis Gnesnensis presbyter ac dominus Jacobus a Melitz, diocesis 

Varmiensis modo operandi clericus, sancti Triphonis Romae guardianus, tanquam 

commissarii in Congregatione Nationis Polonorum generali ex rescripto sanctissi-

mi domini Innocentii, divina providentia papae xii feliciter regnantis, authoritate 

eminentissimi et reverendissimi domini Caroli cardinalis Barberini, Regni Poloniae 

protectoris, sub presidentia illustrissimi domini Sardinii suae eminentissimae au-

ditoris ad hunc actum ab eodem eminentissimo specialiter deputati die 8 eiusdem 

mensis et anni in loco penes ecclesiam fieri solito facta et stabilita ad conficiendum 

in defectu bene ordinati, novum, iustum et quantum fieri potest ordinatissimum 

inventarium a tota natione electi et rogati ad ecclesiam et hospitale sancti Stanislai 

nationis Polonorum de Urbe tali modo, ut sequitur, res eiusdem ecclesiae et hospi-

talis inventare, cognoscere et conscribere coeperunt.

Anno itaque et die praedictis supranominati domini commissarii cum assistentia 

[k. 4v] domini Ludovici Pieri eiusdem ecclesiae sancti Stanislai computistae ad 

hoc munus perficiendum ex dicta Congregatione ordinati in praesentia admoniti 

reverendi domini Bartholomei Enrici eius ecclesiae pro tunc sacristani, nec non 

domini Joannis Pauli Pondel Germani aurificis sub signo calicis residentis Romae 

magistri ad cognoscendum et ponderandum praedictae ecclesiae argentum con-

ducti. Totam argentariam in pondere et quantitate sic et non aliter, prout sequitur, 

invenerunt sex candelabra argentea ad maius altare spectantia:

1. candelabrum primum valoris librarum sex, unciarum octo, est cum patella et 

pede ruptis ac vase plumbatura malthato ad basim ex una parte stemmate rosa 

et galero cardinalitio, ex altera imagine sancti Stanislai et ex tertia inscriptione 

hac: «Piorum nationalium eleemosinis» insignitum;

2. candelabrum secundum librarum sex, unciarum sex, absque tribus denariis est 

cum patella et vase ruptis, ad basim iisdem stemmate, imagine ac inscriptione 

insignitum;





3. candelabrum tertium librarum sex, unciarum undecim, denariorum sex ad 

basim iisdem imagine et inscriptione, sed stemmate aquila insignitum;

4. candelabrum quartum librarum sex, unciarum decem, denariorum sex ad basim 

cum similibus insigniis;

5. candelabrum quintum librarum sex, unciarum novem, denariorum viginti et 

unius ad basim cum iis insignias, pedem habet ruptum;

6. candelabrum sextum librarum sex, unciarum octo cum patella et uno ar-

ticulo fractis ad basim iisdem imagine, inscriptione et stemmate aquila 

insignitum.

Notandum, quod ab ipso pondere argenti per omnia candelabra semper excludi-

tur ferrum, quo interius sustentantur per totum. Quae alio tempore ob maiorem 

[k. 5r] cautelam et commodum investigantium in praesentiam eorundem domi-

norum comissariorum sine disiunctione, sed ita prout compositio cernunt cum 

ferro ponderata, huius prout sequitur valoris, licet non observato praemisso ordine, 

sunt inventa. Scilicet unum librarum octo, unciarum duarum; secundum librarum 

octo; tertium librarum octo, unciae unius; quartum librarum octo, unciarum dua-

rum; quintum librarum octo, unciarum quatuor; sextum librarum octo, unciarum 

quatuor.

Haec omnia eadem candelabra indigent omnino repparatione, quia etsi non omnia 

sunt fracta, sunt tamen ut plurimum inflexa et curva ac per frequentes ad alias 

eccle sias commodationes ultimae ruinae vicinae. Quae tamen commodationes 

et sine scitu dominorum provisorum et contra decretum Congregationis Sacrae 

visitae, die sexta Februarii anno 1627 de non commodanda suppellectili ecclesia-

sticae sub poena scutorum quinquaginta eidem ecclesiae applicanda et ipso iure 

incurrenda et aliis arbitris Sacrae Congregationis est factum (uti tabella in sacristia 

appensa informat) fieri consueverunt.

Una arca argentea librarum viginti unius et unciarum sex, in qua conservantur 

reliquiae variorum sanctorum; arca lignea (qua excluditur a pondere) inclusa 

inferius specificandae, octo sigillis, scilicet, quatuor quorundam nationalium et 

quatuor sancti Stanislai super ceram Hispanicam consignatae; in una parte a cornu 

eiusdem arca argentea deest una iunctura seu pressure, vulgo madrevita dicta, 

parva argentea. Haec eadem arca argentea est huic ecclesiae donata a Stephano 

Primo Rege Poloniae, devicto Mosco, Livonia et Polocia capta (prout scriptura 

loquitur a parte eiusdem arca relicta) facta Neapoli, ut inferius [k. 5v] videtur in 

operculo suo. Ad eandem arcam pertinens crux argentea, supra quam et locum 

habet, invenitur, et est valoris librarum trium et unciarum novem simul cum suo 

crucifixo argenteo.

Unum reliquiarium argenteum cum crystallo rotunda, in quo conservatur crux de 

lingo Sanctae Crucis facta est libra unius, unciarum sex et sex denariorum, non 

excludendo ab eodem pondere chrystallum cum ligno Sanctae Crucis. Hoc idem 

reliquiam est designatum sigillo supra ceram Hispanicam cum filo sericeo rubei 

coloris.

Unum reliquiarium argenteum cum trium pedum sustentaculo et arcula a parte 

post ferreis inargentatis (in quo reperitur reliquia de cingulo sancti Casimiri con-

fessoris Regni Poloniae principis) cum non posset facile a ferro avelli appensum 

in statera cum omnibus sibi iunctis et in se contentis inventum est valore libras 

quatuor, uncias septem. Obsignatum sigillis sex cum vita sericei rubei coloris.





Unum reliquiarium in circulo argenteum deauratum cum tribus globulis similibus 

habens pedem cuprinum inauratum cum non posse ab eodem pede avelli absque 

pensura ab eodem aurifice aestimatum est ascendere ad uncias circiter sex argenti 

inferioris. In quo est Agnus Dei de massa reliquiarum et duae imagines ab utraque 

parte in charta pargamenea, scilicet sanctissimi crucifixi et sancti Stanislai cum 

stemmate cardinalis Hosii, ubi antea fuerant reliquiae Sanctae Crucis et sancti 

Stanislai. <Item vitrum ex una parte habet ruptum.>

Una lampas argentea maior ab altare maius pertinens cum similibus catenulis ac 

lamina superiori cum suo annulo (quae catenulae cum globo inferiori similiter 

argentes videntur ruptae) valet libras sex et uncias sex. Quae lampas ex una sui 

parte imagine sancti Stanislai, ex altera aquila, [k. 6r] et ex tertia inscriptione tali: 

«ex eleemosinis piorum nationalium 1676» est insignita.

Una lampas argentea minor valens libram unam et uncias duas, in multis locis 

rupta et fracta, spectat ad altare Sanctisssimi Crucifixi.

Calix argenteus intus et foris per totum deauratus valens libram unam, uncias 

octo, denarios duodecim cum simili capsula ad cuppam elaborata novem in se 

cherubinos per diversa loca repraesentans. <Item in hac calice desunt dui [s] 

cherubini.>

Calix argenteus inauratus foris et intus cum duodecim cherubinis valet libram 

unam, uncias quatuor et denarios duodecim.

Calix argenteus intus tantum inauratus valens libram unam, uncias septem et dena-

rios sex, insignitus novem cherubinis est cum insriptione inferius tali: «Eleemonis 

piorum nationis Polonae anno Domini mdcxiiii.»

Calix argenteus factura antiqua intus est foris inauratus, valet libram unam, uncias 

octo.

Calix argenteus interius per totum inauratus, exterius vero in aliquibus tantum 

locis valet libram unam, uncias octo.

Calix cuprinus intus et foris inauratus cum duobus patenis per totum similibus.

Patena argentea ex una tantum parte inaurata valens uncias sex, denarios octodecim 

et cruce insignita.

Patena argentea ex una tantum parte inaurata valens uncias sex.

Patena argentea ex una tantum parte inaurata unciarum quinque, denariorum 

octodecim.

Patena maior argentea ab utrinque in aurea valens uncias septem, denarios sex.

Patena maior argentea ab utrinque inaurata valens uncias septem, denarios octo-

decim, de una parte cruce et de altera stemmatis campo insignita.

Pixis argentea ad conservandum Sanctissimum Sacramentum intus et foris inaurata 

cum operculo in aliquibus tantum locis desuper inaurato valet libram unam, uncias 

quinque.

[k. 6v] Candelabrum manuale vulgo dictum (buggia) argenteum cum catenula 

et emunctorio simili, inferius imagine sancti Stanislai, aquila, et stemmate trium 

hastarum insignitum valet uncias quatuor, et denarios duodecim.

Crux argentea serviens ad processiones cum crucifixo aeneo sibi affixo inauarato 

valens simul cum crucifixo libras duas, uncias quinque, inferius habet globum 

cuprinum inauartum et baculum ligneum vetus deargentatum.

Crucifixus argenteus cruci ebeninae affixus cum titulo argentea et simul cum ebeno 

valet uncias decem et denarios sex. <In ista cruce desunt clavi argentei.>





Crux argentea antiquae facturae superino per totum inaurata cum crucifixo simili 

sibi annexo et a parte post reliquiis forsan sancti Stanislai decorata, supra pedem 

stemmate certo et infra tali inscriptione insignita: «Munus venerabilis capituli 

Cracoviensis pietatis suae in divum Stanislaum episcopum Cracoviensem pa-

tronum suum, pignus Romam missum anno Domini 1682» valet in toto uncias 

undecim.

Duae ampullae eiusdem facturae, argenteae inaurata per totum, valentes in simul 

amba libram unam et uncias decem.

Notandum, quod pelvicula argentea nescitur aeius [s] ponderis, ad proxime des-

criptas ampullas spectans, quam tam antiquiora, quam proximiora huius ecclesiae 

inventaria depraedicant, interierit et eius loco una patella aenea satis bene deargen-

tata, ita ut argentea videatur parvula nec similitudinem dictae pelvis repraesentans, 

Deus scit a quo relicta maneat.

Aquiminalae argenteum cum aspergillo simili, sed fracto, et filis ligato cum eodem 

aspergillo simul iunctum valet uncias undecim et denarios duodecim. <Sed tanto 

reparatum.>

Turribulum argenteum in aliquibus locis fractum valens libras duas et uncias duas, 

habet encumillam ferream quae est extra pensuram.

[k. 7r] Navicula argentea cum cochleari simili insignita imagine sancti Stanislai et 

inscriptione tali: «Sanctus Stanislaus episcopus Cracoviensis et martyr Poloniae» 

valet simul cum cochleari libram unam, uncias tres et denarios octodecim.

Pelvis argentea augustali opere facta valet libras duas sine tribus denariis. <Sed in 

uno flore rupta parum.>

Monstratorium argenteum non deauratum in forma solis effectum cum lunula 

argentea inaurata, intra duos crystallos posita cruce argentea, coronatum, firmatum 

supra unum angelum argenteum et ad basim argenteam supra tres aquilas similiter 

argenteas, imagine sancti Stanislai, aquilae et inscriptione tali insignitum: «Anno 

mdcii» valet libras quatuor et uncias sex. <Sed desunt dui [s] clavi argentei.>

Vota argentea in tabella lignea nigra similibus ornamentis inauratis ad margines 

circumducta in altaria Sanctissmi Crucifixi et sancti Hyacinthi sunt numero tre-

decim, iudicata a supradicto aurifice omnia simul non excedere valorem unius 

circiter unciae cum ad pendendum difficile venire possent.

Votum argenteum prope chorum ad altarie Sanctissimi Crucifixi in simili tabella 

iudicatum ab eodem magistro ponderis circiter unciae |-cum ad pendendum dif-

ficile venire possent-| unius. In cuius vicinia aliud votum minus in simili tabella 

ab eodem aestimatum valore circiter tres denarios. Et tertium adhuc minus ad 

firmamentum crucifixi sine tabella non excedere duos denarios circiter. <Deest 

unum votum.>

Notandum, quod in eodem loco, intra proxime specificata vota, reperiantur duae 

tabellae nigrae ligneae cum marginibus inauratis absque votis argenteis. Quorum 

tamen et vina extant vestigia et novissimum ante hoc nostrum licet male ordi-

natum inventarium, mentionem facit dominus aurifex videndo extantia illorum 

vestigia, tulit iudicium fuisse unum trium unciarum et aliud duodecim circiter 

denariorum.

[k. 7v] Duo vota argentea ad imaginem Beatae Virginis Marie in altari sancti 

Stanislai positam ab eodem magistro aestimata sunt valore denarios duodecim 

circiter.





Duo vota supra maius altare ad cornu epistolae argentea in tabula nigra lignea 

cum marginibus inauratis ab eodem aestimata esse valoris denariorum circiter 

duodecim.

Ad cornu Evangelii eiusdem altaris sunt tria vota supra unam columnam posita 

in tabella prioribus simili, quae vitae sunt de tela dicta lama argentea, quae a lon-

ge de puro argenteo esse videntur, et pro talibus in novissimo inventario erant 

descripta.

Unum fragmentum argenteum repraesentans cherubinum valet circiter unum 

iulium.

Duae fibulae cum tribus annulis ab uno pluviali veteri rupto, annulis videntur esse 

ex argento, quae erant submissa iudicio aurificis. <Sed constat tunc herubinum et 

fibias inferius positas esse de argento.>

Unum canistellum textile filis aureis et argenteis cum serico elaboratum. <|-Sed 

deest.-|>

Ad sopradictam Beatae Viriginis Mariae imaginam in altari sancti Stanislai positam 

praeter vota argentea iam descripta reperitur unum filum globulorum pertusorum 

de lapide carbunculo, vulgo granato. Unum brachiale succineum et duo fila coral-

liorum, quae omnia simul sumpta aestimata sunt unius scuti pretio.

Ad eandem imaginem inveniuntur tres coronae sive serta de floribus sericis, una 

catenula de orichalco, tria fila gemmarum falsarum, duo fila globulorum simpli-

cium et duo Agni Dei adornamentis sericis opere suttili immissi. Quae omnia in 

aestimata remanent.

Una imago Beatae Virginis Mariae de succino sculpta cum sua basi succinea in 

lignea arcula, in qua sunt de eadem imagine particulae fractae numero septem.

Unus crucifixus cum cruce et pede de succino similiter elaboratus cum imagini-

bus Beatae Virginis Mariae et sancti Joannis Evangelistae similibus ac quinque 

particulis [k. 8r] fractis de eodem opere, in una arca lignea vetere pelle inaurata 

obducta.

Unum speculum in succineo adoramento in tribus locis fracto cum |-iisdem-| 

fragmentis et manubrio simili integro. <Sed imago Beatae Mariae Virginis de 

succino, crux et speculum curo imagine ex eadem materia in aliquibus partibus 

ruinata.>

Una statua cum sua basi marmorea sancti Joannis Baptistae.

Sic inventis argento et adiunctis aliis minus aestimabilibus iidem domini comissarii 

secunda die, scilicet undecimi Decembris, eiusdem anni cum assistentia praedicto-

rum computistae et sacristani descenderunt ad recognoscendam ecclesiam. Quam 

sic, prout inferius describitur invenerunt.

Ecclesia sancti Stanislai episcopi et martyris nationis Polonorum Romae ad ob-

scuras tabernas, ab antiquo ecclesia Sancti Salvatoris dicta ab accepto in illam 

possessu iam centum et quindecim annos sub gubernio Polono existens. Est de 

lateribus cum calce structa, bene fornicata et desuper tegulis ac imbricibus coo-

perta a parte ab ingressu portae maioris sinistra foris cum campanili similiter 

exstructo, in quo tres campanae cernuntur suspensae, prima scilicet mediocris, 

secunda minor, tertia minima. Habet fenestras tres vitreas plumbatas, scilicet 

unam super altare maius in semicirculo ad usum modernum factam, aliam supra 

portam ecclesiae principalem et tertiam supra altare sancti Stanislai modo et usu 

antiquo fabricatas.





Notandum, quod istae fenestrae magnae ex parte inventae sint fractae et cum sua 

plumbatura per usum longum ruinae vicinae. Nunc autem impensio ecclesiae, ut 

videri potest, in rationibus exactoris pro gloria Dei inveniuntur reparatae.

Haec eadem ecclesia habet altaria quinque:

Primum altare maius marmoreum album inviolati sepulchri mensae lateribus 

structae desuper [k. 8v] adstructum, super quam mensam videtur gradus ligneus 

cerules colore depictus septem aquilis auro depictis habet supra eundem gradum 

tabernaculum mediocre ligneum foris per totum deauratum et intus materia seri-

cea rubra subtili obductum, in quo conservatur Sanctissimum Sacramentum cum 

pixide superius descripta.

Supra et circa idem altare est adornamentum vetus ligneum inauratum cum duabus 

columnis hinc inde similibus et duobus Angelis super easdem uno cum columna 

alio cum cruce similiter de ligno firmatis et inauratis.

Intra idem adornamentum videtur imago in tela depicta Sanctissimi Salvatoris 

a cuius dextra parte sanctus Stanislaus, huius ecclesiae patronus, a sinistra vero 

sanctus Adalbertus, archiepiscopus Gnesnensis, Prussiae martyr, et ante thronum 

sanctus Hyacynthus Ordinis Praedicatorum confessor tanquam speciales Regni 

Poloniae tantibus angelis assistunt.

Supra iam prius dictum tabernaculum invenitur crux aenea cum suo crucifixo si-

mili et ad latera tabernaculi sex candelabra similiter aenea maiora cum aliis duobus 

minoribus similibus ac campanula de eadem materia.

Supra idem altare et adornamentum cernitur baldachium vetus de materia serica 

viridi floribus rubeis intertexta.

Sub eodem baldachino est una imago Beatae Marie Virginis in tela depicta, ligno 

inaurato marginata.

Idem altare est privilegiatum pro defunctis in perpetuum, quod demonstrat una 

tabella lignea inaurata in medio adornamenti supra imaginem principalem appensa 

et alia inferius specificanda.

Ad idem altare sunt canon Evangelium, lavabo, in carta papyracea typo expressa 

tabulis ligneis, nigro ligno floribus plumbeis adornato, marginatus affixa.

[k. 9r] Ad invelandam supradictam imaginem intra adornamentum eiusdem al-

taris posita est velum de tela cerulei coloris, in quo et crux depicta cernitur, filo 

ferreo ad adornamentum appensum, cum suis funiculis hinc inde propensis ac 

chordicellis firmatis.

Ad idem altare spectat pluteus ligneus denigratus plicabilis pro sustentando 

missali.

Insuper ante mensam eiusdem altaris supra duos gradus lateritios est unus gradus 

ligneus, ad quam spectans duo regulae ligneae, una simpliciter depicta et alia in-

aurata pro tegendis et bene ad mensam apprimendis inferioribus antipendiorum ex-

tremitatibus et in pavimento candelabra lignea magna deargentata satis vetusta.

Notandum, quod ex dictis illis sex candelabris aeneis ad idem altare maius spec-

tantibus duo fracta inventa sunt, quae modo reparata remanent.

Secundum altare a cornu epistolae maioris altaris est sancti Stanislai ecclesiae 

patroni habens adoramentum albario opero e calce structum inauratum et colore 

viridi depictum, intra quod praesentatur imago eiusdem sancti in vestitu episcopa-

li, resuscitantis mortuum Petrum Polonum, in tela depicta. Ad quod adornamen-

tum est velum de tela cerulea simile prout ad maius altare filo ferreo appensum, 





cum suis funiculis et chordicellis. Sub eodem adornamento supra mensam lat-

eribus structam, cui idem altare marmoreum inviolati sepulchri est cum calce 

insertum, repentur unum conservatorium ligneum foris vario colore depictum 

et ex parte inauratum, tribus clausuris cum totidem clavibus distinctum, in quo 

praeter reliquias in arca argentea superius descripta in medio eiusdem conse-

vatorii deposita existentes, scilicet: ex ossibus sancti Stanislai, de ligno Sanctis-

simae Crucis, de veste et columna Salvatoris, ex ossibus sancti Andreae apostoli, 

ex ossibus sanctorum Alexii, Tyrsi et aliorum [k. 9v] plurimorum sanctorum 

martyrum, quae post quinque christalla, eidem arcae in facie appressa descriptae 

legunt. Conservant aliae reliquiae a partibus in loculamentis cum suis reliquiariis 

depositae, scilicet,

in primo loculamento:

1. reliquia sancti Annibalis martyris in uno urceolo ligneo vetusto inaurato cum 

crystallo rotunda,

2. reliquia sancti Lucini martyris in simili urceolo,

3. reliquia sancti Acelbatis in simili urna minori,

4. diversae reliquiae plurimum sanctorum martyrum in urna simili quantitatis 

aenea cum crystallo rotunda;

in secundo loculamento:

1. duo reliquiaria lignea inaurata per totum similia tenentia reliquias variorum 

sanctorum,

2. unica tumbella papyracea rubra materia serica cooperta vetus, in qua per varias 

partes post vitrum videntur particellae reliquiarum variorum sanctorum, <Sed 

ista deest.>

3. unum Agnus Dei in minus astimabili integumento. <Sed istum deficiet.>

Notandum, quod praedictae reliquiae in specificatis loculamentis inventa sint abs-

que omni serratura et competenti reverentia. Nunc vero |-nunc-| servaturis clausa 

ac munditie donata requiescunt.

In eadem mensa eiusdem altaris sunt canon, lavabo, Evangelium, descriptis ad 

maius altare in totum similia. Duo candelabra maiora aenea eadem pertinentia 

cum simili campanula.

In eadem mensa supra nominatum conservatorium stat imago Beatae Marie Virgi-

nis in tela depicta, ligno inaurato marginata cum certis votis iam inter argentarias 

conscriptis. Antequam imaginem super idem consevatorium cernitur crux noviter 

a dominis commisariis comparata lignea nigra cui affixus est crucifixus aeneus cum 

similibus ad tres extremitates crucis adoramentis <unum deest>, inscriptione radiis 

<rara desunt> et calvaria pro devotione ibidem celebrantium.

[k. 10r] Ante eandem mensam eiusdem altaris, super pavimentum per totam eccle-

siam (exceptio epitaphiis marmoribus octo incisis ac in tabula marmorea rasa) 

lateritium est unus gradus ligneus cum regula simpliciter colorata prout ad maius 

altare descripta.

Tertium altare ab eadem parte est sancti Casimiri principis Polniae habens prout 

secundum per totum simile adornamentum. Intra quod cernitur imago in tela 

depicta repraesentans eundem sanctum cum Beatissima expostulantem. Huic altari 

est mensa similis aliis, cui idem marmoreum est calce insertum cum suo inviolato 

sepulchro.





Super hanc mensam invenitur gradus ligneus duplex vario colore pictus et ex parte 

inauratus, pro statuendis ibidem candelabris. Candelabra aenea duo magnitudinis 

mediocris, ex quibus unum ad pedem est modo restauratum, quia inventum fuit 

fractum. Una crux cum suo crucifixo et pede candelabris similis ac una campanula 

de eadem materia. Canon, Evangelium, lavabo, per totum aliis similia. Velum de 

tela cerulea prout apud coetera filo ferreo appensa cum suis funiculis et chordicel-

lis. Ante idem altare supra pavimentum est gradus ligenus cum simili regula prout 

supra et duo candelabra lignea deargentata vetera a partibus eiusdem. <Sed hac 

candelabra lingea sunt totaliter destructa.>

Quartum altare a cornu Evangelii maioris altaris est sancti Hyacinti Poloni Ordinis 

Praedicatorum confessoris habens adornamentum duobus cedenlibus per totum 

simile, intra quod videtur imago eiusdem sancti cum Sanctissima Matre filialiter 

conversantis in tela depicta. Mensa hic adest coeteris praescriptis similis, de qua 

idem altare ob suspicionem de violatione sepulchri erutum illustrissimo vices 

gerenti ad conservandum ab iisdem dominis comissariis transmissum est. Quae 

suspicio utique manifesta fuit, dum illud visitante sepulchrum patens et vacuum 

[k. 10v] invenerunt. Commendatur uitaque illustrissimis dominis provisoribus, 

rectori et sacristano, quatenus circa recuperationem eiusdem maximam adhibeant 

diligentiam. Quod domini comissarii per quinque menses recuperare non pote-

rant, quia intra hoc tempus consecratio altarium nec una vice fuit.

Notandum, quod illud altare ab eminentissimo cardinale Gregorio Radzivil anno 

Domini 1691, tertio Idus Octobris, consecratum fuerit. Cuius consecrationis atte-

statio sub eodem altari eruta in cistula stannea cum reliquiis intra calcem et lateres 

inventa est. Quam domini comissarii reposuerunt in scriniolo cistae eleemosina-

lis ad portam sacristiae muro affixa in hunc finem, ut quando praedictum altare 

recuperatum consecratum suae mensae inserendum erit inseratur simul subtus 

eiusdem haec eadem cistula cum suis reliquiis et attestatione.

Super hanc mensam eiusdem altaris stat unus gradus ligneus duplici similis prout 

etiam ad alia altaria colletaralia vario colore depictus et tantis per ad margines 

inauratus pro statuendis ibidem candelabris. Super quem gradum inveniuntur duo 

candelabra et crux altior cum suo crucifixo et pede de simili materia. In super 

canon Evangelium, lavabo suprascriptis per totum similia, tela filo ferreo ad ador-

namentum appensa et ante mensam supra pavimentum unus gradus ligneus cum 

simili regula prout alibi. Notandum, quod hic unum candelabrum est restauratum 

modo, quod invento fuit ruptum.

[k. 11r] Quintum altare ex eodem latere est sanctissimi Crucifixi cum adorna-

mento ligneo colore depicto et per partes sparsim inaurato, in modum crucis 

elaborato, intra quod post fenestram vitream plumbaturae inauratae videtur ima-

go Sanctissimi Crucifixi ex ligno sculpta ad lumbos cinetura rubra serica velata. 

Habet mensam aliis similem, cui ipsum marmoreum cum inviolato sepulchro 

est insertum.

Supra hanc mensam est unus gradus ligenus aliis collaleralibus similis, super quem 

gradum est alius minor similiter depictus et super hunc stat unum parvum taber-

naculum ligenum cum porta et columnis deauratis, ubi conservatur reliquiarium 

argenteum cum notabili particella ligni Sanctissimi Crucis iam supra intra argen-

tarias descriptum.





Notandum, quod idem tabernaculum indigeat meliori fundamento et serratura ne 

facile moveatur et reliquiae securius conservetur, cui domini commisarii subvenire 

tam brevi tempore inter tot alia restauranda non poterant.

Supra |-eandem mensam-| idem tabernaculum est crucifixus aeneus parvus dear-

gentatus, habens crucem nigram ligneam ad cuius extremitales adornamenta <Sed 

non sunt.> nec non inscriptio radii ac calvaria eiusdem metalli. Hunc domini 

commisarii comparari curarunt pro commoditate celebrantium.

Supra eandem mensam in gradu stant duo candelabra aenea, canon Evangelium, 

lavabo prout ad alia altaria, pluteus niger ligneus plicatilis super mensam ad su-

stendandum missale, [k. 11v] velum etiam ad adornamentum simile prout alibi filo 

ferreo appensum scabellum in pavimento ligneum cum simili regula ad alia altaria 

collateralia descripta.

Praeter supradicta canones, Evangelia, lavabo super omnes altarium mensas exi-

stentia inveniuntur alii canones pro usu quotidiano, numero octo, scilicet: unus 

coopertus lama falsa alba cum reticulo desuper scripturae typi antiqui in charta 

pergamena, quinque in charta parpyracea typo moderno impressi, ligno inaurato 

marginati et unus his quinque similis absque marginibus, omnes vetusti.

Insuper sex Evangelia similia, unum lavabo et unus canon in pura charta cum 

marginibus de corio inauratis.

Duae lampades aeneae, una magna ante maius altare, alia parva ante altare Sanctis-

simi Crucifixi simplici fune appensae sunt inventae. Ex his maiorem tenet angelus 

ligneus cum aliis inauratis.

Flores pro mensis alatrium exornandis foliacei serico per mixti vetusti inveniuntur 

in ramis numero triginta, alii pure de serico similiter in ramis numero sex similiter 

vetusti, alii de tela colorata in quatuor ramis similiter vetusti et unus insuper ramis 

variis floribus refertus sericis, invenitur differens ab aliis.

Vasa pro exponendis floribus praedictis lignea deargentata vetusta sunt tredecim 

et inaurata similia tria, sed tam vasa quam flores vix in usu esse possunt.

At cornu Evangelii altaris maioris sunt imagines parieti maioris navis ecclesiae 

[k. 12r] appensae in tela depictae marginibus ligneis coloratis et parvum inauratis 

obductae, scilicet beatae Kunegundis, sancti Adalberti, beati Andreae eremitae 

Polonorum.

A cornu epistolae eiusdem altaris maioris in eadem navi ecclesiae ad parietem sunt 

imagines primis per totum similes numero tres nempe sanctae Hedvigis, beati 

Stanislai, beati Joannis Cantii Polonorum.

In eadem ecclesia est chorus ligneus vario colore depictus cum cratibus coloratis 

tantis per sparsim inauratus, in quo videtur organum in inventario domus rectoris 

describendum.

Prope sacristiam eiusdem ecclesiae est tabula lignea similibus marginibus, partim 

coloratis partim inauratis obducta, in qua videtur privilegium pro defunctis altari 

maiori a Paulo v inperpetuum datum, descriptum in charta pergamena. Et ex 

alia parte, similiter prope sacristiam, est tabella minor similis, in qua describitur 

cathalogus reliquiarum huius ecclesiae ac tertia tabella vicinae secunda, simplicior 

ac minor, in qua videtur compendium vitae sancti Casimiri italice impressum. In 

eadem ecclesia sunt duae cistulae ligneae bene clausae, una ad fores sacristia pro 

missarum eleemosinis maior, et altera minor, foribus ecclesiae a parte hospitalis 

vicina pro eleemosinis ordinariis. A quibus cistis claves non tenet sacristia.





In eadem ecclesia sunt duo aquiminalia marmorea pro tenenda aqua benedicta, 

unum magnum ex marmore cum simili sustentaculo prope sacristiam et aliud 

parvum similiter marmoreum ad fores ecclesiae [k. 12v] ab hospitali insertum muro 

parietis.

Intra duas portas ecclesiae sub choro stat cofessionale ligneum novum bene elabo-

ratum et pulpitum simile, quod videtur in angulo ad altare sancti Hyacinthi, nec 

non genuflexorium eiusdem operis in medio ecclesiae maius. Duo genuflexoria 

minora vetusta colorata a partibus porta principalis, scamna quinque vetusta et 

minus valentia, scilicet duo cum fulmentis et tria simplicia. Tres scala, una magna, 

alia minor duplicata pro accendenda lampade, tertia minima ascensum ad pulpi-

tum praebens.

A parte dextra altaris Sanctissimi Crucifixi iveniuntur vota diversa partim in ligno 

partim in tela depicta numero novemdecim in toto, et a cornu Evangelii sancti 

Stanislai vota simplicissima tredecim, ubi etiam stat mensula parva vetusta simplex 

pro abbaco serviens. Ad quam restant duo cornicula ferrea bacillis ligneis in serta 

pro extinguendis altarium candelis. <Unum corniculum deest.>

Insuper est una campanula ad portam sacristiae intra fuream ferream appensa 

missas exeuntes denuncians et duo prothyra ad portas collaterales ecclesiae filis 

ferreis satis grandibus, quae bini et bini clavis pertusi sustentant appensa panno 

purpureo, particellis attalicis varii coloris profilatis cum stemmatibus cardinalitiis, 

florisata vetera, quae (quod est notandum) non tam antiquitate, utpote eximia, et 

multum durabilia, quam continua et satis indiscreta expositione attrita et floribus 

lacera ac maculata monstrantur. Postquae ad utramque portam videtur duo unci 

muro infixi pro appendendis itidem aliis strictioribus prothyris. [k. 13r] Ad partem 

vero cuiuslibet ex descriptis prothyris invenitur ferrum arcuatum pro amplecten-

dis iisdem, quando in partem plicantur. Tertium vero prothyrum est ad portam 

ecclesiae principalem ex panno rubro simplici subductum tela rubra, baculo, super 

quem extenditur ad duos uncos ferreos appensum cum furcilla ferrea manubrio 

lignes adstructa ad idem elevandum, et demittente serviente. <Sed istud ferrum 

arcuatum ad porthyrum deest.>

Notandum, quod idem tertium prothyrum, quod est ad portam ecclesiae prin-

cipalem, moderni domini commisarii comparari curarunt, cum non esset, quo 

honeste porta ecclesiae principalis aperta velari posset. Prima vero ad armarium 

remiserunt.

In tota hac ecclesia sunt tres portae, una principalis cum claustro unius clavis ac 

duobus serraculis, nec non aliis debitis ferramentis bonis, alia ex parte hospitalis 

cum duplici claustro duarum clavium ac suis ferramentis, tertia ad sacristiam cum 

claustro unius clavis et aliis ferramentis.

Sic descripta per totum ecclesia iidem domini commissarii tertia die sui laboris, 

scilicet duodecima praedicti mensis Decembris, cum assistentia praedictorum com-

putistae et sacristae, descenderunt ad inveniendam et cognoscendam sacristiam 

eiusdem ecclesiae. Quam sic prout inferius describitur invenerunt.

Sacristia

Praeter argentum iam superius ponderatum et in eodem inventario descriptum ac 

in hac eadem sacristia conservatum invenientur in illa planetae et alii apparatus 

ecclesiastici tales quales hic describuntur.





[k. 13v] Planetae albae

1. Una planeta cum duobus tunicellis, stolis duabus, tribus manipulis ac uno plu-

viali, ex materia alba, argento intra sericum contexta, floribus velveteis diversi 

coloris distincta, vulgo dicta lama de argento, habens zonulas ante et post auro 

contextus et ad oras similes fimbrias hirsutas contractiores, ad tunicellas vero 

ultra zonulas suis similes fimbrias paulo laxiores, nec ad pluviale ultra zonulas 

eiusdem specici a parte ante assutas cum duabus fibulis et quatuor annulis ar-

genteis, fimbriam auro textam aliis laxiorem a parte post in semicirculo, qualis 

etiam ad stolas et manipulos preadictos ultra trinas cruces de zonula descripta 

assutas invenitur. Haec eadem planetae, tunicellae, stolae, manipuli ac pluvia-

le, tela rubra serici subtilissimi sunt subducta; nec non stemmate mali in navi 

planeta cum tunicellis et pluviale stemmate rosa bino in campo rubro habet 

inferius assutas, quae modo sunt comparatae.

 Notandum, quod haec eadem planeta in parte anteriori inventa inventa [s] est 

intra crucem zonulis confectam attrita ac parum lacera per subduculas, tam 

suam, quam pluvialis, ac etiam stolarum, manipulorum, et tunicellarum satis 

distructa et lacera, qua omnia in multis locis dissuta insuper iusa sunt. Sed 

modo cura dominorum commisariorum resarta in integro permanent.

2. Una planeta cum stola et manipulo ac suo pluviali de materia alba dicta lama 

argentea cum stemmate turris rubris et vitis uno et in pluviali bine cum hac 

differentia, quod planeta sit de lama inferiori cum manipulo [k. 14r] tela 

serici subtilis subducta zonulis auro textis ante et post ornata fimbraque 

contractiori simili ad oras circumducta, manipulo vero fimbria laxiore simili 

cum tribus crucibus auro textis ornata restante. Stola autem (cum crucibus et 

fimbria prout ad manipulum) simul cum pluviali de lama meliori inveniatur 

similiter ut planeta. Et pluviale zonis auro textis a parte ante, a parte vero 

inferiori fimbria mediocri simili distinctum, habens ante pectus fibulam 

argenteam cum simili annulo remaneat. Dicta planeta ligulam sericam habet 

bonam.

 Notandum, quod praedictum pluviale cum simili stola inventum est cum 

subducula multum lacera, ad quod resarciendum, aliud pluviale vetus de 

tela serici subtilis, quod amplius in usu esse non poterat, dissutum est et sic 

primum cum stola ad subduculam bene sartum remanet scissuraeque consuta 

videntur.

3. Una planeta cum stola et manipulo de materia dicta |-de-| lama de argento 

alba antiqua cum stemmate acervus in campo ceruleo cum zonulis ante et 

post auro textis ac fimbria simili circumducta a parte ante multum lacera 

et sine ligulis inventa est. Sed modo per totum resarta remanet. Stola sua 

et manipulus cum trinis crucibus auro textis, zonulis similibus per totum 

sunt circumducta ac fimbriis similibus laxioribus ad inferiores extremitates 

ornata.

4. Una planeta cum stola et manipulo de attalico albo auro intertexto, zonulis 

ante et post auro textis distincta assutis ac fimbriola simili circumducta tela 

flava serici subtilis subducta ligulam sericam eiusdem coloris habens, ad sto-

lam et manipulum trinas cruces et praedicta zonula ac fimbria laxiores auro 

textas reportans in aliquibus locis tantum [k. 14v] modo consuta, inventa est 

integra.





5. Una planeta cum stola et manipulo de lama argentea subtili alba floribus sericis 

varii coloris distincta, zonulis auro textis ante et post lineata ac simili fimbriola 

ad oras circumducta, ad stolam et manipulum trinis crucibus dictae zonulae ac 

fimbria laxiori simili ornata tela serici subtilissimi subducta cum ligula serica 

rubra cum scriptura a parte post acu depicta tali inventa est integra. Reverendi 

Martini Dalewski, commissarii executoris domini ad manipulum quoad sub-

duculam fuit lacera, sed modo resarta restat integra.

6. Una planeta cum duabus tunicellis, duabus stolis et tribus manipulis per totum 

integra, tela linea flava subducta ligulam habens sericam eiusdem coloris, in-

venta est de attalico mediocri albo variis floribus distincto novior aliis zonulis 

sericis flaveis ante et post assutis lineata similibusque fimbriolis circumducta, 

sed ad extremitates inferiores stolae et manipuli laxioribus.

7. Una planeta cum stola et manipulo novior ac cum duabus tunicellis, una stola 

et duobus manipulis antiquioribus de damasco albo per totum tela linea rubra 

subducta ligulam habens laneam novam rubram, zonulis auro textis prout aliae 

assutis lineata fimbriis similibus in se ipsa minimis, in tunicellis maioribus 

circumducta, in stolis vero et manipulis adhuc laxioribus terminata in aliqui-

bus tantum scissuris est modo consuta, inventa est integra. Cuius tunicellae 

insignitae sunt stemmate capitis aprini.

8. Una planeta cum stola et manipulo de attalico mediocri albo floribus rubeis 

et flavis sericis intertexto habens ligulam novam lanceam modo assutam, tela 

linea rubra per totum subducta, zonulis aureis ac similibus fimbriis prout aliae 

ornata inventa est integra. [k. 15r]

9. Una planeta cum stola et manipulo de lama argentea alba floribus aureis inter-

texta vetustissima habens columnam de materia dicta ferrandina rubra floribus 

albis bombaceis distincta, tela linea rubra per totum subducta, cui ligula rubra 

lanca assuta; in se ipsa tantum zonulis auro textis multis in locis ruptis et serico 

crudo resartis, ac fimbriola simili ornata. In stola vero et manipulo assutamentis 

diversis resarto trinis crucibus rubris ac simili fimbria terminata inventa est 

multis in locis dilacerata ac pene inutilis, sed modo quomodocumque resarta 

usui servire potest.

 Et hae praedictae planetae tanquam pretiosiores asservantur in armario infe-

riori inferius describendo. Sequentes vero minoris pretii ad superius armarium, 

inferius describendum, pertinent.

10. Una planeta cum sua stola et manipulo de damasco albo antiqua tela rubra 

linea per totum subducta stemmate medii lilii et aluci lusorii insignita, zonulis 

ante et post tantum in medio assutis lineata fimbriis tantum ad stolam et ma-

nipulum cum trina cruce sicut zonula auro textis terminata, cum sua ligula de 

lana rubra inventa est multum lacera, sed modo cum stola et manipulo restat 

resarta.

11. Una planeta alba de lama sine argento, floribus varii de serico et auro intertexta 

cum manipulo ex parte simili et ex parte differenti assutamento resarto ac stola 

de media lama floribus veluteis rubris supertexta, tela linea per totum subduc-

ta, cui ligula violacea lanea est assuta et columna de materia dicta droghetto 

violacea interposita cum imagine [k. 15v] sancti Stanislai, per medium tantum 

zonulis auro textis lineata inventa est laceratissima, tamen modo resarta ali-

quantum in usu esse potest.





12. Una planeta alba bombacea variis coloribus intertexta cum stola et manipulo 

simili tela linea rubra per totum subducta zonulis de sera cruda dictis in medio 

ante et post assutis ac fimbria simili circumducta cum ligula lanea rubra, inventa 

est parte lacera, modo est resarta.

13. Una planeta alba cum stola et manipulo de attalico simplici, razetto dicto, albo, 

tela per totum subducto zonulis sercis flavis talibusque fimbriis circumducta 

cum ligula lanea rubra, inventa est a parte ante lacera, modo est restaurata.

14. Una planeta alba cum stola et manipulo ex materia bombacea omnino similis 

duodecimae solum zonulis differens, quae sunt ex serico varii coloris: et stem-

mate sagittae et palmae in campo ceruleo.

15. Una planeta cum stola et manipulo de ferrandina alba tela subducta zonulis 

sericis flavis, talibus fimbriis circumducta, ligulam habens rubram laneam, 

inventa est a parte post maculata et per varia loca dissuta, modo restat et lavata 

et bene resarta.

Planetae rubrae

1. Una planeta rubra cum duabus tunicellis, stolis duabus et tribus manipulis ex 

damasco interius auro intertexto et exterius floribus aureis distincto serici sub-

tilis ipsa tantum cum una stola et manipulo et alia linea subducta zonulis aureis 

talibusque fimbriis circumducta habens ligulam flavam lanceam, inventa est 

variis [k. 16r] in locis dissuta et ad subduculam satis lacera ad fimbrias quoque 

distracta modo restat per totum restaurata. Tunicellaeque hic et ibi olim dissutae 

nunc remanent consutae.

2. Una planeta rubra de materia auro intertexta, vulgo dicta brocatto, cum sua 

stola et manipulo antiquior ac pluviali simili noviore. Planeta subduculam ha-

bens de tela serici subtilis rubra, pluviale vero, flava. Zonulis fimbriis auro 

textis planeta per totum circumducta, sed pluviale tantum a parte post et ante 

cum duabus fibulis et quatuor annulis argenteis. Planeta habens ligulam seri-

cam rubram, inventa est interius exteriusque secundum quid lacera se modo 

per totum restaurata. Pluviale suum restat stemmate trium hastarum in tribus 

locis insignitum. Notandum, quod haec macula omni suspicione careat, quae 

intra continuas defatigationes ob impertinentem ex mera domini commissarii 

inadvertentia scripturam accidit. <Desunt annuli duo.>

3. Una planeta rubra de attalico spicis aureis interdistincto tela linea flava sub-

ducta, cui modo assuta est ligula serica rubra zonulis auro textis cum similibus 

fimbriis circumducta columnam habens ex materia auro contexta superius cum 

floribus veluteis, inventa est sine stola et manipulo ac circa collum assutamentis 

differentibus resarta |-integerrima remanet stemmete manipuli spicam insigni-

ta.-| Nunc vero cura dominorum provisorum cum stola et manipulo columnae 

praedictae similibus ac eadem materia circa collum resarta integerrima remanet. 

Stemmate manipuli spicam insignita.

4. Una planeta flavo rubra cum stola et manipulo de veluto tonso zonulis [k. 16v] 

et fimbriis secundum vulgarem dicti merletti obducta tela linea simili subducta, 

cui assuta est ligula serica similis. Stemmate aquilae insignita et aliorum inventa 

est integra secundum quid consuta. Merletti vero invenientur auro et argento 

texti.

5. Una planeta rubra de damasco cum stola et manipulo simili a parte ante resarta 

zonulis et fimbriis auro textis subtilioribus obducta tela linea flavea subducta 





cum ligula lanea rubra nova, cui assuta est imago sancti Stanislai cum stem-

mate inferius unicorni, inventa est dissuta nunc restaurata. Et hae omnes ad 

inferius armarium spectant.

6. Una planeta rubra de damasco cum stola et manipulo simili integra habens 

columnam de bombacina varii coloris, zonulis et fimbriis sericis varii coloris 

obducta, tela linea subducta, cui modo assuta est ligula nova lanea rubra sine 

qua inventa est.

7. Una planeta rubra de attalico cum stola et manipulo simili zonulis et fimb-

riis sericis viridibus cum auro textis obducta, tela linea viridi subducta, cui 

assuta est ligula lanea violacea, inventa est a parte ante nimis lacera, modo 

resarta.

8. Una planeta rubra vetus de veluto inaurato cum stola simili et manipulo dissi-

mili assutamentis differentibus resartis zonulis et fimbriis varii coloris obducta 

sericis, tela linea vetere subducta, ligulam habens rubram laneam et columnam 

de lama mediocre veteris coloris crinalis, inventa est multum dissuta, nunc est 

sarta.

9. Una planeta rubra vetus de brocattello florisato cum stola et manipulo fundum 

habens argento et auro intertextum zonula in medio auro et argento [k. 17r] 

texta ed ad oras serica obducta, tela linea rubra subducta, cui assuta est similis 

ligula, inventa est multis in locis lacera, nunc resarta manet.

10. Una planeta rubra de ferrandina variis florum coloribus lineata cum stola et ma-

nipulo simili zonulis et fimbriis serici flavis obducta, tela linea flava subducta, 

cui assuta ligula rubra de lana nova, inventa est in aliquibus locis dissuta, nunc 

remanet integra.

11. Una planeta rubra de mediocri damasco vetus cum stola et manipulo simili 

zonulis auro textis tantum ante et post obducta, tela serici subtilis viridi sub-

ducta, cui ligula rubra lanea assuta, inventa est multis in locis dissuta et a parte 

ante lanea nunc per totum restat resarta, ac stemmate trunci in campo rubro 

insignita.

Notandum, quod ad easdem planetas spectabat una planeta de tabino rubro cum 

stemmate eminentissimi cardinalis Hosii. Sed quia fuit nimis lacera ad restauran-

dum alias a dominis commisariis in frusta dissecta est, quibus tot stola et manipuli 

ac planetae resartae videntur, quae in armario superiori conservantur.

Planetae virides

1. Una planeta viridis de damasco cum stola et manipulo simili, zonulis, et fimbriis 

auro textis obducta, tela linea viridi subducta, cui ligula serica similis assuta, 

inventa est integra in aliquibus tantum locis, consuta remanet.

2. Una planeta viridis de damasco cum stola et manipulo primae per totum similis, 

quae conservantur in armario inferiori.

3. Una planeta viridis de attalico cum stola et manipulo simili stemmate [k. 17v] 

cardinalis Hosii insignita, vetusta zonulis viridibus sericis cum auro textis 

tantum a parte ante ex post obducta, tela linea rubra nova modo subducta, 

cui ligula violacea lanea nova assuta, inventa est multum lacera, nunc farta 

remanet.

4. Una planeta viridis de burattone stampato cum stola et manipulo simili zonulis 

ac fimbriis sericis falvis obducta, tela linea simili subducta, cui ligula simili lanea 

assuta, inventa est tantum in aliquo, dissuta nunc resarta.





5. Una planeta de capiviolo verde cum stola et manipulo simili, zonulis tantum 

per medium ante et post sericis variis coloris obducta, tela linea viridi sub-

ducta, cui ligula rubra similis assuta inventa est dissuta et parum lacera nunc 

est resarta.

6. Una planeta de armesino cum stola et manipulo simili ac columna rubra similis 

materiae, zonula tantum in medio ante et post auro texta, obducta cum serico 

viridi, tela linea crinalis coloris subducta, cui ligula rubra lanea assuta, inventa 

est maxime laurata, nunc pro posse restaurata manet. Hae omnes asservantur 

in armario superiori.

Planetae violaceae

1. Una planeta violacea de damasco clariore cum simili stola et manipulo, zonulis 

et fimbriis auro textis per totum circumducta, tela serici coloris subtilis violacea 

subducta, cui ligula simili lanea assuta, inventa est tantum parum dissuta, nunc 

integra, stemmate 1654 insignita.

2. Una planeta violacea de damasco obscuriose prima per totum simili tantum 

ligula serica differens et sine stemmate.

3. Una planeta violacea de damasco auro intertexto et florisata olim albo, sed 

invento [k. 18r] maculato, nunc colore violaceo tincto (cum quo cooperta est 

alia planeta violacea de nobilta laceratissima) cum stola dissimili et manipu-

lo simili ac columna de damasco simplici coloris coelestis, zonulis in medio 

tantum serici violacei auro textis obducta, tela linea rubra subducta, cui ligula 

lanea rubra assuta fimbrias ad stolam et manipulum habens de serico violaceo 

cum auro texto crucesque simile, inventa est dissutissima lacera, nunc resarta 

bene remanet. Hae in armario inferiori sunt reposita.

4. Una planeta cerulei coloris de materia argento inertexta dicta restagno, stola 

et manipulo simili vetusta satis lacera, zonulis auro textis per medium tantum 

obducta, tela viridi lanea subducta, cui ligula rubra de medio serico assuta, 

modo sarta manet integra.

5. Una planeta cerulei coloris de damasco zonulis et fimbriis de auro falso ac 

seta cruda circumducta cum stola et manipulo simili, tela linea simili sub-

ducta, cui ligula simili lanea assuta, inventa est parum dissuta, nunc consuta 

integra.

6. Una planeta cerulei coloris de damasco primae per totum similis. Et hae in 

armario superiori appensa videntur.

Planetae nigrae

1. Una planeta nigra de damasco cum stolis duabus et manipulis tribus ac tunicellis 

duabus, zonulis et fimbriis albo nigris sericis circumducta, tela linea nigra sub-

ducta, cui liguta rubra de lana assuta, habens stolam propriam et manipulum 

tela linea subductum tunicellas vero cum una stola et duobus manipulis cru-

cibus trinis de praedicta zonula ornatas fimbria laxiore albo nigra terminatas, 

inventa [k. 18v] est a parte anteriori lacera et per omnia sibi associata multum 

dissuta, sed modo resarta integra per totum relinquitur ac imagine sancti Sta-

nislai et in se et in tunicellis decorata sub eadem taliter ubique subscribitur. 

Eleemosinis piorum natione Polonorum.





2. Una planeta nigra de materia dicta terrettone e riccio operis velutei zonulis 

ac fimbriis flavis sericis circumducta, tela nigra linea per totum subducta, cui 

ligula rubra lanea assuta, inventa et multum dissuta, nunc sarta remanet.

3. Una planeta nigra de attalico floribus acupictis sericis nigris distinctis tela serici 

subtilis violacea subducta, habens stolam similem et manipulum ex damasco 

similiter subsutam zonulis ac fimbriis albonigris sericis ut solitum circumducta 

cum ligula violacea serica, inventa est multum lacera et steriore profanata, sed 

modo resarta, munda ac integra relinquitur.

4. Una planeta nigra de telettone florato, vocato spulino, zonulis (dei merletti) ut 

solitum circumducta ac de iisdem crucibus ad stolam et manipulum signata, 

quae fimbriis nigris sericis non multum laxis terminatur, tela linea nigra per 

omnia subducta, cui ligula rubra lanea absuta, inventa est parum dissuta, nunc 

consuta manet integra.

5. Una planeta nigra materiae similis, sed floribus densioribus intertexta cum stola 

et manipulo simili, zonulis ac fimbriis sericis flavis ut solitum circumducta, tela 

linea nigra per totum subducta, cui ligula violacea lanea est assuta, inventa est 

parum dissuta, nunc est resarta.

6. Una planeta nigra et attalico florisato cum stola et manipulo simili zonulis flavis 

sericis ut solitum ac fimbriis similibus circumcincta, tela [k. 19r] linea nigra per 

totum subducta, cui ligula rubra lanea est assuta, inventa est parum dissuta, 

nunc consuta et ab ante damasco resarta integra reliquitur.

7. Una planeta nigra ex simili attalico antecedenti cum stola et manipulo per totum 

cum sartura similis. Hae sunt in armario inferiori repositae.

8. Una planeta nigra de burrattone stampato, zonulis maioribus per medium linea-

ta ac minoribus circumducta nec non fimbriis laxioribus similibus de auro falso 

ad stolam et manipulum similem terminata, tela linea nigra per totum subducta, 

cui ligula rubra lanea assuta, inventa est multum dissuta, nunc remanet integra. 

Et haec superius in armario appensa videtur.

Unum pluviale nigrum de telettone velutato a opera, sericis albo nigris ab ante 

lineatum, fimbria laxiore simili a parte post circumductum tela nigra linea sub-

ductum, habens duas fibulas argenteas ante pectus cum quatuor similibus annu-

lis, inventum est in aliquibus locis lacerum, sed modo resartum manet integrum. 

<Deficit unus annulus.>

Notandum, quod in illo armario, de quo toties mentionem fecimus, ubi planetae, 

tunicellae ac pluvialia sunt reposita, inveniantur sex cistulae exemptiles, tela linea 

de colore crinali ita larga, nova nunc a dominis commissariis comparata, obducta 

ut praedictos apparatus, inferius illis substrata ac desuper eosdem tegens a puluere 

et maculis defendat. Insuper intra easdem cistulas ac intra earundem nominatus 

telas, comaparatae sunt et modo inveniuntur triginta octo chartae interposititiae 

[s], quibus planetae ac tunicellae cum plvuialibus interstratae non atterantum, sed 

sanae ad multos [k. 19v] annos conseventur. Sic enim olim conservabantur in hac 

ecclesia uti ex similibus cognoscere est quarum unam et mediam antiquissimas, 

tantum inter sordes invenimus et nunquam tali ruinae subiicerentur apparatus 

ecclesiastici, si hoc ordine prout modo describuntur, consevarentur. Hae eadem 

chartae sunt quantitatis cistarum, in quarum una intra folia quatuor et media de 

charta impannanda.





Quatuor paria floriorum spectantia ad tunicellas superius descriptas. E quibus 

primum par ad tunicellas de lama velutata spectans est confectum de auro et serico 

varii coloris. Secundum par ad tunicellas |-alba-| rubras pertinens, est ex auro et 

serico rubro. Tertium par ad tunicellas attalica vario colore florisatas pertinet, ex 

serico flavo. Quartum par nigras concernens est ex serico albo et nigro contextum. 

Quintum par tunicellarum de damasco veterum non habet proprios floceos, sed 

nigro albis hic descriptis utitur, quando est neque.

Antipendia alba et nigra

1. Quinque antipendia de lama argentea velutate, similia primae planetae albae 

cum tunicellis ac pluviali spectantia ad quinque altaria huius ecclesiae, scilicet 

unum ad maius altare cum stemmate navis ac mali, duo ad altaria minora cum 

stemmate simili, tertium cum solea et duabus sagittis, quartum cum tribus 

hastis. Quae omnia supra fimbriam per medium auro textam laxiorem simi-

liter sunt zonatae, maius novies et minora septies. Infra fimbriam vero maius 

quinquies, minora quater. Haec eadem antipendia sunt tela linea rubra ac simili 

cooperta cum differentibus colore assutamentis, nunc melius [k. 20r] consuta 

tendiculis affixa inveniuntur.

2. Quinque antipendia alba eiusdem quantitatis ad eadem quinque altaria spectan-

tia de attalico florisato simili planetae cum tunicellis superius descriptae, zonata, 

supra fimbriam serico flavo contextam laxiorem, similiter maius novies, minora 

septies, infra fimbriam vero maius quarter, minora ter. Haec eadem antipendia 

sunt tendiculis affixa subducta tela violacea ac simili ex parte noviter cooper-

ta secundum quid melius consuta, ad quorum maioris summitatem dominis 

commisariis scissuras dilacerationis nova zonula flavo serico intexta contegi 

curarunt ad eiusque duo antipendiale similia coopertas crescere fecerunt.

3. Quinque antipendia eiusdem quantitatis de damasco albo fimbriata, zonata 

serico crudo, tela lintea subducta, duo. Unum de maiori altari multum et unum 

de minori, parum lacera inventa sunt, nunc resarta minora tendiculis veteribus 

bonis et maius novo modo affixum, cui etiam cooperta de tela cerulea nunc 

est procurata et minora habent coopertas antiquas. Tria sunt cum stemmate 

maius agni, unum minus crucis et w, secundum trium rosarum. Sunt etiam 

antipendiola similia duo cum suis coopertis lineis absque stemmate propriis, 

tendicula affixa ligneis.

4. Ex altera parte istorum quinque antependiorum super eandem tendiculam 

inveniuntur alia quinque antipendia nigri coloris, scilicet maius de damasco 

differenti cum quinque frustis maiori flore intertextis et cum quinque florum 

densium parvulorum, quod fuit singulare labore et impenso modo reparatum, 

auri et argenti falsi habens [k. 20v] fimbriam in longum est zontaum quinquies 

auro falso, alia quatuor de burratone stampato ultra fimbriam de sete cruda, 

septies superius et ter inferius zonata.

5. Unum antipendium de telettone riccio velutato nigro permixtum armesino 

undato tela linea nigra subductum, cerulea nova modo coopertum ultra fimb-

riam per longum assutam, zonatum superius novies et inferius quinquies in 

gyrumque zona simili ut aliae cum fimbria, hoc est serica flava circumductum, 

inventum est per varia loca dissutum, nunc resartum stat firmum.





6. Antipendium album infra fimbriam sericam albam de damasco florum den-

sorum subtiliorum et supra eandem de damasco floris grandioris cum tribus 

imaginibus tela vetere subductum ac nova cerulea modo coopertum, auro ve-

teri zonatum, de aliis dissutis tribus unum confectum tendicula affixum veteri 

remanet integrum cum imaginibus Sancti Salvatoris, sancti Adalberti et sancti 

Stanislai.

7. Unum antipendium de materia dicta punto francele varii coloris ad maius al-

tare cum duobus antipendiolis similibus, zonulis auro et argento textis bis in 

longum ter in latum lineatum, tela linea subductum ac coopertum, tendiculae 

bonae affixum lignea cum stemmate rosae ac binorum fluminum cumque literis 

«M. L. P.» remanet integrum.

8. Unum antipendium altaris maioris de bombacina floribus similibus varii colo-

ris intertexta, zonulis ac fimbria varii coloris sericis ornata, tela linea simplici 

subducta, ac nova cerulea modo cooperta, tendiculis affixea ligneis, per varia 

loca primum dissuta, nunc manet integra.

Hactenus scripta sunt antipendia cum difficultate, quia super unam tendiculam 

[k. 21r] sunt varia, nunc incipiunt specificari tendiculae, primo super quas varia 

antipendia ut sequitur describentur.

Antipendia varia

Quinque antipendia tendiculis ligneis veteribus affixa ad quinque altaria servientia, 

scilicet unum ad maius de damasco rubro auro intertexto ac floribus aureis desuper 

distincto ultra fimbriam ex auro factam similibus zonulis superius novies, inferius 

quater lineatum tela linea rubra subductum et coopertum stemmate duorum acule-

orum sagitta insignitum aliquibus in locis dissutum, nunc integrum, et alia quatuor 

de damasco simplici rubro minorum altarium tendiculis bonis ligneis affixa, tela 

linea rubra subducta ac varia cooperta auro zonata ac fimbriata imaginibus sancto-

rum Stanislai et Adalberti insignita, in multis locis consuta, remanent integra.

In una longiori tendicula sunt duo antipendia, unum de brocatello in fundo attalico 

rubro elaboratum auro argento ac variis floribus, fimbria serica rubra auro intexta 

ornatum, tela rubra linea subductum ac simili coopertum. Ex alia vero parte aliud 

antipendium de capicciola viride ad partes saia refectum fimbriis ac zonis sericeis 

varii coloris ornatum, tela subductum, inventa ambo maiori altari servientia lacera 

dissuta, nunc resarta sunt integra.

In una longiori tendicula noviter facta ad maius altare serviente sunt duo antipen-

dia, unum de triplici materia rubra, scilicet attalico simplici, attalico dense florato 

et ex materia [k. 21v] fundi flavi cum floribus rubris sericus, fimbria et zonulis 

varii coloris serici ornatum, tela vetera subductum ac coopertum, aliud vero de 

saia coloris violacei ad fines carmelotto simili terminatum, fimbria flavo rubra 

serica ornatum, ambo ista inventa sunt in variis antipendiis in utilibus, ex quibus 

sunt facta duo integra.

In una tendicula longiori noviter facta ad maius altare serviente sunt duo antipen-

dia, unum de triplici materia, scilicet attalico, brocatello, velutato et tabino rubris 

cum fimbria rubra serica, et aliud de damasco violacea cum fimbria varii coloris 

serici ac stemmate variis insignito, ambo telis subducta, et una cerulea nova linea 

cooperta ante multum lacera, nunc resarto integra remanent.





In una tendicula nova ad maius altare serviente est unum antipendium quasi no-

vum de damasco viridi cum fimbria auro texta, zonulis aureis superius novies, et 

inferius quarter lineatum tela linea viridi subducta cerulea cooperta, secundum 

quid consuta manet integra.

In una tendicula nova est unum antipendium de damasco violacei coloris auro falso 

fimbriatum et zonatum cum stemmate ab 1654 pro altari maiori subductum, tela 

linea simili ac rubra coopertum, in partibus consutum, manet integrum.

In tendicula antipendii albi de damasco superius cum imaginibus Sancti Salvatoris, 

sancti Adalberti ac sancti Stanislai descripti, de alia parte invenitur antependium 

viride de damasco antea incognitum, lacerum nunc resartum cum fimbria serica 

simili auro distincta maiori altari serviet.

[k. 22r] In tendicula antipendii de bambalina de altra partae inveniutur aliud ante-

pendium de damasco flavo et viride cum vario stemmate simili fimbria praecinc-

tum altari maiori serviens ante dissutum ac lacerum, nunc resartum integrum.

In quatuor tendiculis sunt quatuor antipendia in tela depicto ad quatuor altaria 

minora servientia, picturae simplicis et indigne, ut monstientur in ecclesia et ad-

huc inter tam deformem picturam invenitur unum lacerum, commendatur itaque 

futuris dominis provisoribus, ut decori domus Dei provideant; quintum ex talibus 

antipendiis ad altare maius amplius servire non potest, remanet tamen lacerum.

Sunt itaque omnia antependia de materiis praescriptis triginta novem et cum te-

laribus quadraginta tria.

Tentoria pro cooperiendo tabernaculo

sanctissimi Sacramenti

Primum tentoriolum in duobus frustis de attalico florato variis coloribus fimbria 

strictiori flava serica circumductum ac in medio laxiori adornatum, simili tela linea 

eiusdem coloris subductum, cum antipendiolo simili per totum pro cooperiendo 

scabello sub tabernaculo integrum.

Secundum tentoriolum in duobus frustris cum antipendiolo ad idem scabellam de 

damasco albo zonata et fimbriato feta cruda, vetustum resartum modo.

Tertium tentoriolum de attalico albo floribus flavo rubris distincto zonatum ac 

fimbriatum serico auro texto, tela linea subductum flava, [k. 22v] consutum aliis 

simile restat modo integrum cum suo caputio.

Quartum similis facturae de puncto francete tela linea rubra subductum, fimbria-

tum auro falso consutum, manet integrum.

Quintum similis futurae de armesino rubro vetus resartum modo, fimbriatum 

serico varii coloris.

Sextum simile de armesino violaceo resartum modo fimbriatum serico varii 

coloris.

Septimum de armesino viridi similiter fimbria resartum, nunc manet integrum.

Octavum similis facturae de durante a opera nigrum fimbriatum feta cruda.

Una vesticula pro tegenda piseide de lama argentea auro florata alba cum merlet-

tino aureo incircum.

Una alia similis de attalico rubra elaborata floribus aureis cum merletto incircum 

aureo.





Bursae albae

Tres bursae albae de lama argentea varii coloris velutata, zonulis auro textis cir-

cumducta, similibus crucibus insignitae, tela sericis subtilis rubra lacera subductae, 

cum suis ad cornua flosculis, uno ex illis deficiente, sunt integra; quarta ex eis est 

dissuta ad reficiendam planetam similiem superius specificatam.

Una bursa de lama argentea variis coloribus sericis distincta primis tribus per totum 

fattura similis integra.

Una bursa cum fundo de attalico et floribus aureis distincto primis per totum 

similis tela flava serica subtili subducta integra.

Una bursa de lama abustrinque argentea zonula auro texta circumducta sine 

cruce.

Una bursa de mezza lama argentea cum cruce laborata de auro fimbriata prout 

aliae cum tribus flosculis auro textis tela serici subtilis subducta.

[k. 23r] Una bursa de damasco albo cum flosculis sericis zonula aurea, tela linea 

rubra subducta, cruce zonulae simili insignita.

Una bursa de attalico florata zonulis flavis sericis circumducta cum similibus flo-

sculis, tela linea flava subducta.

Una bursa de damasco albo satis vetusta cum zonulis cruce auro textis ac tribus 

flosculis tela rubra serici subtilis lacera subducta.

Una bursa de damasco albo satis vetusta cum cruce riportata de lama d’oro non 

subducta, zonulis auro textis circumducta.

Una bursa de damasco albo cum floribus aureis satis vetus, zonulis aureis circum-

ducta, simili cruce insignita, non subducta.

Una bursa ex una parte de damasco albo ex altera vero de damasco rubro crucibus 

auro textis insignita, zonula viridi sericea circumducta.

Una bursa per totum antecedenti similis.

Una bursa de damasco albo zonula sericea varii coloris cincta simili cruce insignita 

cum similibus flosculis, tela subducta satis vetus.

Bursae rubrae

Una bursa de attalico rubro, aurea et argenteo per totum consuta cum simili palla, 

tela cerulea serici subtilis subducta, merletto de argento cincta.

Duae bursae de brocatto aureo rubro cum zonulis crucibus ac floricis auro textis, 

tela flava serici subtilis subductae.

Una bursa de damasco rubro aureo intertexto cum zonulis cruce ac floris auro 

textis, tela linea subducta.

Una bursa de damasco rubro cum cruce di riporto de lama merletto d’oro fimbriata 

satis vetus, non subducta.

Una bursa de armesino ex una parte rubro et ex altra albo cum crucibus de auro 

[k. 23v] falso satis vetus.

Una bursa de tela aurea rubra cum cruce serico aurea ac fimbria simili tela serici 

subtilis rubra subducta vetus.

Bursae virides

Duae bursae de damasco viride zonulis auro textis cinctae cum crucibus similibus 

ac floscilis omnibus, tela linea viridi subductae.

Una bursa de damasco ex una parte viridi et ex altera rubro crucibus sericis varii 

coloris insignita talibusque zonulis cincta satis vetus cum florculis.





Una bursa de damasco viridi rubro permisto ex una parte et ex altera de armesino 

viridi zonulis sericis varii coloris lineata ac cincta talibusque crucibus insignita 

vetus cum flocculis.

Bursae violaceae

Duae bursae de damasco violaceo zonulis auro textis cinctae talibus crucibus in-

signitae, tela serici subtilis simili subductae, una cum quatuor, alia tantum cum 

duobus floceis.

Una bursa de damasco violaceo satis vetus cruce et fimbriis cum quatuor floceis 

sericis insignita, tela subducta.

Una bursa de telettone violacea satis vetus cum cruce de zonula auro sericea ac 

simili fimbria tela serici subtilis lacera subducta.

Bursae nigrae

Tres bursae nigrae de burrattone stampato zonulis sericeis cinctae talibusque cru-

cibus insignitae ac floceis ornatae, tela nigra linea subductae.

Tres bursae de damasco nigro veteres, zonulis de merletto aureo sericeo cinctae 

talibusque crucibus insignitae, non subductae.

Una bursa de tellettone operato nigro, zonulis flavis sericis cincta similique cruce 

[k. 24r] insignita, tela nigra linea subducta cum suis flosculis flavis.

Una altera bursa de tellettone riccio velutato antecedenti per totum similis.

Una bursa de damasco nigro zonulis sericis albo nigro cincta, tali cruce insignita, 

non subducta, vetus.

Una bursa de durante operato nigro zonulis sericis albo nigris cincta talique cruce 

insignita cum similibus floceis, tela serici subtilis violacei lacera subducta.

Vela calicis alba

Velum de broccato auro texto auro fimbriatum ac zonatum similique cruce insig-

nitum, armesino flavo subductum.

Velum de tela linea subtili habens nomen Jesu in medio et ad cornua flores acu 

cum auro et serico rubro depicta similique pictura circumductum.

Velum de tela simili satis vetus, serico rubro ex una tantum parte elaboratum, in 

medio vacuum. <Sed hoc velum vetus deest.>

Unum velum satis vetis primis simile nomine Jesu in medio ac hinc inde floribus 

sericis per totum cum acu depictum circumductum merletto auro serico rubro.

Sex vela de tela serici subtilis variis coloribus in opere lineata, duo ex illis fimbriata 

auro et argento falso, duo serico flavo et duo ceruleo.

Unum velum de armesino albo cum merletto aureo in circum.

Unum velum de velo serico subtilissimo ab una tantum parte in medio nomine 

Jesu et circa idem octo floribus de auro cum acu <|-Sed deest.|> [k. 24v] depictum 

similique circumductum.

Unum velum flammeum de taffettano satis parvum. <Deest 8 violaceo levate.>

Unum velum de taffettano albo vetere maculato cum merlettino de auro falso in 

circum.

Unum velum antecedenti simile cum merletto de serico albo.

Duo vela ex filis reticulata.





Unum velum de lama argentea alba cum merletto de auro alto, subductum taffet-

tano rubro.

Unum velum de lama argentea variis floribus sericis distincta ac aureis intertexta 

cum merlettino aureo subductum, taffettano incarnato.

Vela rubra

Duo vela de catalusso [?] albo rubro cum merlettino serico flavo incircum.

Duo vela de taffettano rubro cum merletto da auro falso incircum.

Duo vela de taffettano rubro discolerata cum merletto de auro incircum.

Unum velum de taffettano rubro cum merletto de auro incircum.

Unum velum de taffettano roseo cum merletto de auro falso.

Unum velum de attalico rubro totum auro et argento cum acu depictum in me-

dio nomine Jesu insignitum, merletto aureo circumductum, taffettano viridi 

subductum.

Unum velum de taffettano rigato more Neapolitano rubrum. <Seu potius di cor-

dencino auro contentum, falso habens in medio solem totum lacerum.>

Vela viridia

Duo vela de taffettano viridi cum merlettino de auro.

Unum velum de velo floribus auri et argenti falsi distinctum, lacerum.

Unum velum de taffettano viridi nimis vetus cum merlettino de serico rubro.

Unum velum de taffettano in medio viridi et a partibus flavo.

[k. 25r] Duo vela de taffettano rigato aliis grandiora cum merlettino serico, ex 

quibus ad cooperiendum calicem possunt esse quatuor, si partiantur.

Vela violacea

Unum velum de tabino violaceo tela linea simili subductum nimis vetus.

Duo vela de taffettano violaceo cum merlettino argenteo.

Unum velum habens fundum de tela linea elaboratum, serico violaceo in diversos 

flores cum merlettino de seta violacea, subductum taffettano flavo.

Unum velum de taffettano violaceo lacerum, quod amplius servire nequit, cum 

merlettino et flosculis sericiis.

Vela nigra

Sex vela nigra de armesino undata punctato, ex quibus duo merlettis serico argen-

teis falsis, duo cum sericis aurei coloris et duo cum sericis citrei coloris.

Tria vela de buratone stampato cum crucibus sericeis aurei colori ac simili merletto 

fimbriato, tela nigra linea subducta.

Unum velum de teletta velutata cum fimbria nigro alba sericea incircum subduc-

tum, tela nigra linea. <|Deest.|> <[…] quod etiam tegente […].>

Unum velum de taffettano bertino obscuro, rigato serico albo et nigro cum lama 

d’oro falso more Neapolitano.

Duo vela de taffettano nigro simplicia. <Defuire in revisione moderna.>

Duo frusta de lama d’oro falso ad cooperiendum gradum super altare et tertium 

minus utile. <Huc nunc [?] utile deest.>

Quinque vela calicis nihil valentia, a quibus tres fimbriae ammotae ad alia possunt 

servire. <Et heac desunt.>





[k. 25v] Vela pro subdiacono

Unum velum de armesino albo cum nomine Jesu in medio de auro acu picto cum 

suo merletto simili de auro et duabus ligulis albis sericis.

Unum aliud velum de armesino rubro, per totum similiter ut primum 

confectum.

Unum velum de taffettano rigato albo rubro, ad morem Neapolitanum pro coo-

periendo, albaceo vetus.

Una cooperta pro missali de tela aurea violacea cum fimbria auro serica rubra, tela 

rubra linea subducta.

Quatuor frusta de damasco nigro, zonulis sericis varii coloris circumducto, tela 

linea subducta, nescitur ad quid servientia.

Multa frusta in tribus rivolutis serica ad repraesentandos [s] apparatus. <Conversa 

in reparatione apperamentum.>

Perhistromata ecclesiae

Una pars trium telarum de damasco, ex quibus telis sunt duo coloris rubei et 

una coloris citrei longae ad palmos quatuordecim et tres quadrantes. Altera 

pars similiter trium telarum eiusdem materiae et mensurae, ex quibus duae 

sunt rubri et una citrei coloris. Tertia pars primis per totum similis. Quarta 

pars trium telarum eiusedem materiae et mensurae, equibus duae sunt citrei 

et una rubri coloris. Quinta pars similiter talis per totum. Sexta pars quinque 

telarum eiusdem materiae et mansurae, equibus telis sunt tres citrei et duo 

rubri coloris. Septima pars octo telarum eiusdem materiae et mensurae, ex 

quibus telis sunt quatuor citrei et quatuor rubei coloris. Quae omnes telae in-

venta sunt numero viginti octo, satis vetustae et per multa loca discissa, nunc 

resartae conservantur.

[k. 26r] Unum prothyrum de razetto violaceo circumducto simili materia variis 

coloribus rigata longitudinis palmorum octo et trium quadrantum largitudinis 

palmorum sex cum dimidio, tela linea subducta vetus.

Unum prothyrum |-rubrum-| de chinetto rubro vetus, tela subducta.

Pulvinaria sub missale etc.

Duo pulvinaria de attalico albo variis floribus sericis districto, zonis sericis falvis 

obducto, cum floceis similibus ab utraque parte similia integra.

Duo pulvinaria de buratone stampato ex una parte albo et ex altera rubro cum zo-

nulis auro floriceis rubris ac floceis sericis integra vetusta. <Sed ad unum pulvinar 

[…]unt zonule.>

Unum pulvinar de damasco ex una parte rubro et ex altera flavo cum zonula auro 

serica ac parvis florculis integrum vetus.

Unum pulvinar de damasco violaceo ex una et ex altera parte de veluto viridi vetere 

satis, vetusta et multum lacera, nunc ex aliquo restaurata.

Quatuor pulvinaria de corio rubro vetusta inutilia et quintum bonum nigrum.

Unum pulvinar maius ad pheretrum honorarium spectans de broccato fun-

di viridis floribus aureis intertexto, zonulis sericis flavis cum similibus floceis 

obductum.

Una cooperta ad idem feretrum pertinens de broccato simili incircum veluto 

nigro obsuta cum quatuor calvariis ad cornua et duabus crucibus de lama auri 





falsi profilatis ac inscriptione tali: «Jacobus Maximus Glosowski fecit», tela linea 

nigra subducta ante in certis locis dissuta, nunc consuta, fimbria serica albo nigra 

circumducta. <Catafalcum.>

[k. 26v] Una alia cooperta pro eodem feretro de raso nigro circumducta razetto 

flavo cum una cruce grande de eodem razetto. Intra cuius primam crucem videtur 

alia crux minor de razetto rubro et ad extremitates fimbria de capiciola flavo nigra 

et subducta tela nigra linea, inventa dissuta, nunc consuta.

Unus pannus niger pro cooperendis gradibus laceratus, unum frustum de razetto 

albo florisato satis vetus lacerum per modum antependii affixum ad abbacum 

vulgo credentia dictum. <Duo prothyra, unum de chinetto rubrum, aliud de ra-

zetto varii coloris, rigato di non est seriphici [?] alibi in eodem inventario hic 

anno […]ur.>

Tapetes

Unus tapes magnus serviens ad cooperiendos gradus ante altare maius serviens 

aliis melior inferius specificandi.

Unus tapes paulo minor quo cooperitur mensa in sacristia supra armanium minus 

multis in locis, lacer inventus, nunc pro posse resartus.

Octo tapetes factura primis similes, sed illis minores et plus laceri, qui adhuc usui 

esse possunt.

Tres tapetes ultra praedicta similiter minores nimis laceri et invites, qui publice 

exponi non possunt.

Unum instratum aequidentum ex pilis elaboratum ad cooperiendum gradus altaris 

serviens, Polonis dictum cilm, rigatum satis ruptum.

Unum aliud ex simili materia rubrum plus lacerum.

Tertium cerulei et quartum olivarii coloris, ambo lacerissima.

Notandum, quod in inventario moderni sacristiae ante istud nostrum ultimo scripti 

sunt tapetes sexdecim, sed forte in loco residuonum, qui modo desiderantur prae-

dicta instita computantur et etiam duo frusta tapetum dilaceratorum fortasse usu 

consuptos demonstrant.

[k. 27r] Una cooperta pro gradu altaris maioris serviens, Polonis dicta kieza, in-

venitur lacerissima, coopertae de corio rubro pro tegendis mensis altarium sunt 

numero quinque iuxta quantitatem altarium.

Unum prothyrum coloris cerulei de saia rudiori, quod olim servietat ad velandum 

portam principalem dum ecclesia existit, patens inventa lacera, nimis est dissuta, 

ex illa tectura pro mensa armarii longioris in sacristia facta uti modo videtur. Et 

in eius locum nova de panno rubro comparata superius in ecclesia specificata 

huc refertur.

Notandum, quod praedicti tapetes mala conservatione ut plurimum corrumpantur, 

qui in continuo usu existentes cuto ac pulveribus pleni plicantur et sic reconduntur 

in ex cussis pulveribus, quod frequenter, etiam novissime observavimus. <Et nulli 

usui serviunt.>

Notandum similiter iuxta ultimum ante hoc nostrum inventarium fuisse co-

notatas triginta octo telas perhistromatum ecclesiae huius de damasco folio 

antecedenti ex altera parte descriptorum in septem partibus, quod secundum 

partes cum nostro concordat. Secundum veto telas minimae, quae nunc decem 

desiderantur.





Duo prothyra ex panno ceruleo vetustissima, quae in utiliter locum occupabant 

cum coopertis de dormitorio inferius specificando corruptistim is aliisque rebus 

ad nihil servientibus pro certa licet parva peccunia in regestro exactionis descripta, 

ad Haebreos missa sunt. Et duo cardinalis Hosii vetustissima ex panno rubeo in 

armario remanent.

Albae missales

Duae albae ex tela subtili dicta a usu di ricamo laborata cum filo ad mani-

cas [k. 27v] et ad pedes habente nodulos in lumbis acu pictio, restant modo 

integra.

Sex albae ex tela minus subtili modo integrae ad pedes et ad manus diversos no-

dulos habentes.

Quinque albe ex tela adhuc minus subtili et inter se differente nodulis adornatae 

modo integrae.

Quatuor albae de tela rudiori cum similibus integrae.

Sex albae de tela variae sortis in aliquibus locis parum lacerae et in aliquibus re-

sartae inventae cum nodulis nunc omnes per totum sunt reparatae.

Duae albae de tela varia cum nodulis reparatae, sed iterum lacera inventae, nunc 

per omnia resartae sunt.

Una alba de tela subtili ad manus et pedes nodulos cum manicis totaliter lacerates, 

inventa nunc per totum restaurata manet, pro quibus omnibus resarciendis vige-

sima septima penitus destructa est.

Amictus

Septem amictus ex tela subtili cum lumbis acu pictis quatuor ad quos etiam nodu-

los unus habet, alii vero tres simpliciter facti ex, quibus omnibus duo iam resarti 

inventi sunt.

Quatuordecim amictus de tela minus subtili modo integri. Tredecim amictus ex di-

versa tela vetusti lacerati inventi sed, ex illis quatuor penitus destrui debuerunt 

ad resarciendum alios. Itaque modo omnes amictus in summa cum resartis re-

stant triginta ligulae ad omnes praedulas amictus sunt noviter comparatae ex tela. 

<Amictuo […] 28.>

Cinguli

Sex cinguli ex filo albo subtiliori integra.

Septem cinguli ex filo minus subtili albo integri.

[k. 28r] Quinque cinguli ex simili filo vetusti laceri. <Ex […] sibi et aliis inscriptis 

[…] deficient […] cinguli.>

SUPERPELLICEA

Octo superpellicea de tela subtiliori inter se diversa cum nodulis ad oras integra, 

ex quibus duo nunc resarta.

Duo superpellicea de tela inferiori similiter cum nodulis, de quibus unum iam 

reparatum et unum integrum inventum est.

Duo superpellicea pro pueris de tela rudiori cum manicis vetusta modo integra.

Duo similiter pro pueris sine manicis, ex quibus unum satis lacerum.





Mantilia

Mantilia ex tela rudiori longitudinis palmarum duodecim sunt, numero septem 

modo integra.

Mantilia curtiora numero duo, ex quibus unum nunc est resartum.

Corporalia

Duodecim corporalia integra de tela varia minus subtili, omnia nodulis 

obducta.

Tredecim corporalia parum lacerum, quae adhuc non nihil servire possunt.

Sex corporalia penitus lacera, quae amplius in usu esse non possunt.

Hinc rogantur illustrissimi dominis provisores futuri quatenus decori altaris pro-

videndo meliora corporalia comparent et plura.

Siquidem ex istis tam paucis nullum pro speciali devotione Sanctissimo Sacramen-

to substerni potest. Parendum est praesentibus dominis provisoribus, qui inter 

maxima hoc tempore pro ecclesia expensas omnibus exigentiis satis facere non 

possunt.

Pallae de tela

Undecim pallae de tela diversa linea omnes cum nodulis, sed nulla pretiosa.

Tres pallae ex simili tela alique nodulis quam etiam auctio commendatur dominis 

[k. 28v] ecclesiae administratoribus.

Purificatoria

Purificatoria de tela diversa simplicia inventa sunt integra septem.

Resarta et lacera purificatoria inveniuntur nunc vero sexdecim, ex quibus nullum 

speciale invenitur. Et ultra haec octodecim ad reficiendum, alia destructa sunt 

penitus. <Ad praesentem reperiuntur numero 34.>

Linteola

Quatuor linteola quantitatis variae ex tela subtili florata cum auro integra. <Deest 

unum.>

Unum linteolum cum floribus auro sericeis de velo integrum.

Novem linteola de tela varia simplicia. <Deficiunt quatuor.>

Unum linteolum simplex parum lacerum. Aliis sunt praedicta resarta sim-

plicia.

Tobaliae

Una tobalia ex tela subtili floribus viginti serici nigri acu depicto lacera, sed nunc 

resarta. |-una tobal-|

Una tobalia ex tela subtili cum quatuordecim floribus nigris serico argenteis ad 

oras similibus flosculis circumducta modo integra.

Una tobalia ex tela subtili quadraginta floribus rubris sericis distincto lacera nunc 

resarta, cuius flores sunt simplicionis picturae.

Una tobalia ex simili tela cum viginti floribus sericis varii coloris auro permixtis 

incircum acu similiter depicto, lacera nunc resarta.

Una tobalia ex simili tela plus lacera cum floribus aureis triginta octo vetus, nunc 

resarta.





Una tobalia ex simili tela floribus ex filo albo viginti acu depictis distincta, nunc 

integra.

Una tobaliola aliis strictoir cum floribus sex sericis varii coloris auro intertextis 

[k. 29r] lacera, nunc resarta.

Unum subcorporale ex tela Turcica cum floribus incircum de serico varii coloris 

auro intertextis, more Turcico elaborata, parum lacera, nunc integra.

Mappae altarium

Tres mappae altaris maioris, una ex tela subtiliore parum lacera et duae aliae ex 

tela rudiori integra, ex quibus una ad duas extremitates nodulis simplicibus et al-

tera fimbriis de filo ornata, qua totam mensam altaris circumcirca operiunt, nunc 

omnes integrae.

Una mappa pro eodem altari ex tela ordinaria ad duas extremitates filo fimbriata 

et ad omnes tres oras nodulis terminata vetusta et multum lacera, inventa nunc 

resarta, quae totam mensam cooperit.

Una mappa pro eodem altari parum curtior ex tela ordinaria ad duas extremitates 

simplicibus nodulis ornata.

Sex mappae potentes sua longitudine operire quamlibet mensam altaris minoris 

integra, scilicet duae ex tela undata simpliciter facta et quatuor de tela ordinaria 

nodulis simplicibus ad duas oras terminatae.

Duae mappae eiusdem longitudinis ex tela ordinaria repartae vetustae, ex qui-

bus una ad duas extremitates acu picta et altera ad tres oras nodulis terminata 

simpliciter.

Sex mappae eiusdem longitudinis, scilicet quinque ex tela diversa lacera ad extre-

mitates fimbriata et una ex tela Turcica, quae omnes nunc sunt resarta.

Una mappa pertotum similis antedictis simpliciter factae.

Una mappa curtior primis de tela ordinaria cum nodulis pulchris at duas extre-

mitates integra.

[k. 29v] Quatuor mappae de tela ordinaria diversa similiter curtiores lacera, nunc 

restarta, ex quibus tres fimbriatae et una nodulis ex filo ad duas extremitates 

ornata.

Tres mappae similiter curtiones, duae ex tela ordinaria fimbriatae et una ex tela 

interserta sine fimbria, lacera, nunc resartae.

Quinque mappae primis adhuc curtiores, scilicet tres de tela ordinaria diversa 

fimbriis ac nodulis terminatae et duae de tela intertexta simpliciter lacerae, nunc 

resartae.

Duae mappae adhuc curtiores de tela ordinaria lacerae, nunc resartae, quarum una 

ad tres oras fimbriis ac nodulis terminata.

Tres mappulae omnibus breviores de tela ordinaria integrae, quarum una ad duos 

limbos acu depictos et incircum nodulis terminata aliaeque ex antiquo inventario 

supererant in utiles conversae ad refectionem omnium praemissarum, quae modo 

resartae, extant integrae.

Tres submappae ex tela cruda rudissima integrae, una ad longitudinem mensae 

altaris maioris et aliae duorum altarium minorum.

Notandum, quod omnes altarium mensae indigent tela incerata propter conserva-

tionem mapparum ne citius putrefiaent et quia hoc sacra visita per omnes ecclesias 

requisit, qui ordo commendatur illustrissimis dominis provisoribus.





Pallae sericea, quae cum bursis scribi debebant

Quinque pallae sericae albae, prima de mera lama argentea cum Agno Paschali 

taffettano subducta vetus, floribus auro sericeis elaborata.

Secundo, alia de attalico floribus de auro falso distincta cum nomine Jesu attalico 

simili subducto vetus. Tertio, tertia de lama sine [k. 30r] argento floribus variis 

velutata, nodulis cum cruce argenteis terminata, tela subducta. Quarto, quarta de 

taffettano vetusta satis zonulas incircum et crucem habens de auro falso, tela sub-

ducta. Quinto, quinta cum nomine Jesu |-ac marg-| auro falso ac margaritis intra 

radios falsis in tela acu depicta taffettano subducta.

Quatuor pallae rubrae, scilicet prima numero ex attalico florato zonulis cum cruce 

de auro falso subducta; 2. secunda ex tabino cum nomine Jesu ac zonulis de auro 

falso tela subducta; 3. tertia de veluto florato fimbria serica rubra obducta, tela 

subducta; 4. quarta de attalico cum cruce simplici lacera.

Tres pallae virides: 1. una de tabino cum cruce de argento falso tela subducta; 

2.  ecunda similis sine cruce; 3. tertia de damasco flavo tela subducta cum cruce 

simplici.

Una ex palla violacea de attalico floribus visibilibus intertexto cum crude de ar-

gento, falso tela subducta.

Tres pallae de charta glutinata stampata.

Missalia minora

Unum missale Romae impressum, ad margines inauratum, corio rubro deaurato 

coopertum cum suis signaculis sericis rubris, stemmate Sancti Spiritus insignitum, 

uno loco in canone resartum, habens ad finem missas sanctorum patronum Regni 

Poloniae et sanctorum novorum usque ad Innocentim xii papam feliciter moder-

num a dominis provisoribus nunc comparata et insertus, quod est aliis missalibus 

maius bene resartum.

Duo missalia paulo minora, corio rubro cooperta, cum marginibus inauratis [k. 30v] 

et signatis de mezza seta in alio rubris ac in alio violaceis, Venetiis impressa, mul-

tum sibi similia inventa sunt intra canones lacera et sine sanctis novis. Nunc autem 

in uno canone novo inserta, in alio ad quatuor loca veteri resarto cum novis sanctis 

ac patronis Poloniae remanent integra.

Unum missale magnitudine duobus ante cedentibus simile, Romae impressum, 

corio rubro vetere coopertum, inventum est in canone penitus lacerum et totaliter 

dissutum. Nunc vero bene introligatur novo canone ac novis sanctis signaculisque 

de capicciola novis rubris decoratum integrum, relinquitur cum sanctis Poloniae 

patronis.

Unum missale Venetiis impressum, primis simile veluto rubro satis veteri coo-

pertum, per praefationes et canonem laceratum inventum, nunc resartum, novis 

sanctis auctum cum signaculis rubris de capicciola veteri integrum, relinquitur 

cum sanctis Poloniae patronis.

Tria missalia paulo minora, typi Romani, Coloniensis et Venetiani, inventa sunt 

tam exterius quam, interius lacera et dissuta. Quae nunc rubro corio novo coo-

perta noviter introligata cum marginibus rubro colore tinctis ac similibus de 

cappicciola signaculis novis, novo canone utraque restaurata, novis sanctis ac 

Regni Sueciae et Poloniae patronis aucta integra relinquuntur, primis tribus per 

totum similia.





Tria missalia, typi Venetiani duo, et Romani unum, similiter ut alia antecedentia 

inventa dissuta ac lacera nec non defectuosa, similiter etiam introligata cooperta, 

aucta, resarta, cum signaculis de capicciola novis in integro relinquitur. Unum 

missale primis omnibus, quae sunt in folio, minus dissutistimum cum cooperta 

velutea, lacerissimum inventum, nunc noviter introligatum, canone ac novis sanctis 

Regnique Poloniae patronum resartum cum suis [k. 31r] signaculis integrum relin-

quitur, typi Venetiani corio veteri in a[…] [co]opertum.

Duo canones episcopales cooperti rubro corio non nihil laceri et dissuti in fo-

glio [s]. Unum […]pendium missarum sanctorum patronum Regni Poloniae in 

folio coopertum, cha[rta] rubra.

Missalia defunctorum

Tria missalia nova pro defunctis, duo novis coopertis de corio nigro introligato et 

unum cooperta veteri de simili corio insertum modo comparata, quia nullum ex 

talibus inventum est bonum.

Duo missalia vetera pro defunctis chartae violaceae interto lacera per multa loca, 

nunc resarta maneant.

Biretta

Septem biretta de panno nigro taffettano subducta, nunc sunt restaurata. Quia plu-

rima nullius valoris sunt inventa, ex quibus haec septem reformata decori missarum 

ecclesiae servire ad longum tempus possunt, si illorum privatus ministris ecclesiae 

usus interdicatur. Non in talem enim in ecclesia conservari et toties restaurari usum 

cum tanto damno res ecclesiae debent.

Ipsa sacristia est annexa eidem ecclesiae a cornu epistolae altaris maioris prope 

portam principalem ecclesiae, in qua a parte ab ingressu sinistro invenitur unum 

armarium grande elatum, disseptum, transvertum.

In dissepimento superiori eiusdem armarii inventae sunt sordes maxima in tanta 

quantitate, ut plurimum dierum eiici et expurgari debuerint. In quo quid per tot 

annos contineretur se nescire, praesens sacristianus falsus est. Qui similiter nec 

omnes planeta nec omnia antipendia se cognovisse toties dixit, praecipue ex illis, 

quas magis laceras et quae plus disordinata invenimus.

[k. 31v] Itaque expurgato bene praedicti armarii dissepimento superiori idem 

domini commisarii in conservationem planetarum inferioris pretii converte-

runt. Quia quod in eundem finem ex tructum ab antiquis fuerit ex certis signis 

cognoverunt.

Postea eodem dissepimento perhistromate pelliceo veteri depicto, quod inter dictas 

sordes sepultum inventum est a parte post obducto et de lateribus tela ceruleo vetere 

bene cooperta, per quod in longum filum ferreum extendi cum suo adminiculo 

curarunt super idem ferrum deliquias uncis ferreis eis adiunctii iidem domini 

commisarii suspenderunt numero 20, scilicet novas undecim et veteres novem, 

quas inter praedictas sordes invenerunt.

Super quas deliquias videnter modo planetae minus solemnes superius iam des-

criptae cum omni sua commoditate ac reverentia.

Intra idem dissepimentum est unum portatile de marmore albo videtur esse con-

secratum, quia inviolabilis sepulchri habens margines ligneas coloratas.

Unus alius lapis similis sine marginibus et cum aperto sepulchro.





Unum portatile quasi porfireum videtur esse consecratum et inviolati sepulchri 

cum sua arca lignea.

Unum baldachinum pro exponendo ostensoris Sanctissimi Sacramenti ex brocatello 

rubro florata, fimbria aurea circumducto.

Unum scabellum de assere sub faldistorium praelati serviens.

Una linea sculpta lignea deaurata serviens ad antipendium maioris altaris inferius 

bene regulandum.

Unus gradus de assere ligneo serviens ad altare sancti Casimiri.

Unum faldistorium n[…]ceum cum sedili de corio vaccino et quatuor globis de 

auricalco.

In facie eiusdem superioris dissepimenti post portam duplam invenitur aliud 

[k. 32r] filum ferreum primo iam descripto subtilius, ad quod appentura suis 

annulis duo vela de tela cerulea noviter comparata addefendendus planetas 

a pulvere.

Porta ad idem dissepimentum est cum claustro sine clave bene fiet, si serratura 

restaurabitur, ad quam modo ab alia impedimento devenire non potuit.

In dissepimento inferiori eiusdem armarii ultra nonnulla ex superius descriptis 

antipendia, quae in proprium armarium intrare non possunt inveniuntur missalia 

alibi descripta numero duodecim et pro defunctis quinque, una tebella pro denun-

cianda indulgentia plenaria depicta et inaurata.

Canones, lavabo et Evangelia ultra existentia in altaribus iam superius descripta, 

quae alio transferi deberent.

Duae tabellae pro describendis nationalium nominibus.

Una cistula, in qua conservantur duo circularia, unum pro excidendis hostiis ad 

missa aeneum cum suo cultello ferreo et forma lignea, aliud circulare parvum pro 

formandis particellis ad consecrandum pro comunicantibus, insuper certi annuli 

ferrei ad assuendum velis.

Duo appendicula lignea denigrata pro extendendis purificatoriis madides ad 

exsiccandum.

Octo biretta, scilicet septem noviora iam descripta et unum veterius de saia.

Duae cistae grandiores, una pro deposito ecclesiae, alia alumni Zadzikouiani.

Duae scopulae de pluma, una novior, alia veterior et tertia de oriza, unum verri-

culum vestiale.

Idem armarium totum in facie est noviter colore nuceo depictum, quod antea vi-

debatur satis deforme. A parte eiusdem dissepimenti inferioris sinistra [k. 32v] est 

unum armariolum habens sua dissepimenta tria, in quibus conservantur tapetes 

instrata prothyra frusta, materiarum sericarum a planetis resartis restantia, inter 

quae inveniuntur frusta de lama broccato, taffettano attalico veluto et aliis, quae 

conservari debent pro hoc, ut tempestive ruinis occuratur, quando videtur, mini-

ma in apparatu scissura ne postea ad similes hodiernis in ista ecclesia inaudilas 

deveniatur expensas.

Idem armariolum habet suum claustrum cum clavi, quae servit ad claustrum in-

ferioris dissepimenti anterius descripti.

Armarium secundum est in facie portae ab ingressu eiusdem similiter depictum 

ut primum estque duplex, inferius grandius, in cuius una parte duplicata conser-

vantur pulvinaria coopertae funebrales albae supperpelliceae etc. iam descripta 

alibi. Hoc idem est cum sex claustris atquae omnia serviunt tantum duae claves, 





quarum una aperit quatuor cistulas, alia inferius portas duas in hoc ipso inferiori 

armario ad secundam eius partem, conservantur etiam planetae, tunicellae, plu-

vialia solemniora iam superius descripta.

Superius autem est minus conservatorium ad conservandum perhistromata, argen-

terias omnia iam descripta ultra communem aliis colorem est depictum quatuor. 

Imaginibus sanctorum patronorum Regni Poloniae. In medio eius est una charta 

pergamena, in qua discribitur ordo missarum. Supra autem unus crucifixus ligneus 

bene elaboratus et novae cruci modo affixus et melius dispositus, sub quo videtur 

unum speculum cum cornellis ebenninis. Insuper idem. Conservatorium habet 

inferius cistulas quatuor, in quibus conservantur flocei, cinguli, [k. 33r] strophia, 

amictus, corporalia etc. superius descripta, duo claustra claudunt hoc conservato-

rium, ad quae sunt duae claves.

In inferioris armarii ante hoc conservatorii descripti quatuor cistulis conservantur 

adhuc liber eleemosinarum, liber missarum, rituale Romanum, urna de auricalco 

noviter pro simili lampada in utile rupta a dominis commisariis comparata pro 

tenendis hostiis ad sacrificium missae bursae, vela et alia superius descripta. Urna 

vero praedicta duplex plumbum habet ad rectificandum hostias.

Hoc idem armarium cum praedicto conservatorio ex parte nunc est restauratum, 

ubi inventum fuit fractum.

Armarium tertium sub fenestris per modum scrinii est ut alia prima depictum, 

noviter satis restauratum, quia inventum est cum operculo in multas partes, pe-

raliquam vim extraordinariam fracto et cum fundo penitus putrefacti. Hinc con-

servantur antependia solemniora cum aliis minus solemnioribus. Deest clausura 

bene erit si accomedetur. Praedictae fenestrae, sub quibus stat hoc armarium sunt 

vitreae modo resartae et mundae, quae erant inventae fractae et multorum anno-

rum maculis obscuratae et immundae.

Armariolum ultimum prout prima depictum muro effracto inimissum est claustro 

bono et clavi, in quo inveniuntur claustra tria ferrea recondita unum <desunt> sine 

clavi duo con clavibus. Item quinque fistulae aenae <omnes desunt> pro commo-

ditate candelarum ad candelabra mittandarum. Item patenulae argilaceae quinque, 

ampularum vitrearum paria quatuor, pelvis argillacea cum amphora simili, lagenula 

vitrea <deest> ad portandum vinum, lampades vitrea quinque. <Sed desunt tres 

patenula.>

[k. 33v] Intra haec ultima armaria est lavatorium de argilla factum muro inimis-

sum cum suo operculo ligneo cum canella aenea per, quam dispensat aquam, ac 

vase marmoree perforicto [?], in quod aqua cadens in canalem diffluit, ad qu[od] 

lavatorium est amphora grandior ad portandam aquam et a parte malinellum [?] 

duobus uncis ferreis muro affixum ad appendum mantile.

Duo scamna in eadem sacristia sunt pictura armariis similia in modum arcanum 

elaborata cum suis claustrus ad […] unum deest clavis. In primo de istis scam-

no conservantur fistulae aliquae de lamina alba ferrea subtili ad accomodandum 

candelas in candelabris, vas de simili lamina pro oleo portando et fundendo ad 

lampades simile ad extinguendas candelas et subducula ferrea. In secundo vero 

scammo conservantur candelae altarium.

Duo genuflexoria pro commodilate sacerdotum ad missam raepraeparantium lig-

nea vetera et ante discissa sed modo restaurata et ad modum armariorum depicta 

in hac sacristia cernuntur, unum scabellum, duorum graduum et una scala ad 

aperiendum armarium composita noviter sunt comparata.





Imagines

Super armarium maximum sub fornice videtur primo facies Redemptoris cor-

onatis depicta in tela supra tendiculum, firmata supra unam aquilam ligneam 

deargentatam et inauratam mundo ligneo picto et inaurato expand[…]alis insis-

tentem, circa quam videntur sex sancti Regni Poloniae patroni in asseribus depicti 

imagines sanctorum pluteales Sanctissimi Salvatoris flagellati, Nativitatis Domini, 

beati Stanislai Kostka, Beatae Mariae Studzianensis, beati Josephi et Sanctissima 

Virginis Mariae <Tres imagines in asseribus non sunt.> [k. 34r] annunciatae ex 

una parte et ex altera assumpta intra ebenum supra allabastrum depictae sunt 

numero sex.

Imagines sanctorum sine pluteis: Adalberti, Stanislai, Michaelis, Salomeae, beati 

Joannis Cantii, magna Beatae Mariae Modestae, duae Francisci, Philippi Nerei, 

Christi Infantis dormientis, Christi cum Joanne conversantis, Hieronimi, Joannis 

Baptistae, Hyacinthi, et quia virginis Hedvigis de Kenti, Christi Coronati sunt nu-

mero sexdecim.

Imagines ex alia parte sacristiae super portam sunt aliae pluteales numero sex, 

scilicet papae Innocentii xii feliciter moderni, Joannis Tertii regis Poloniae feliciter 

regnantis, reginae suae consortis, cardinalis Radzieowski, cardinalis Doenhoff et 

cardinalis Hosii fundatoris.

Circa armarium medium ad genuflexoria post imagines iam descriptas sunt tabellae 

ad missam praeparatoriae, duae pluteales a parte vero una tabella monens de digne 

celebranda missa cum cornettis nigris et ab alia concessio papalis de celebrando 

festo sanctae Heduigis in charta glutinata, duo crucifixi ad genuflexoria cum suis 

crucibus simpliciores.

Tabellae variae

Una tabella, in qua describuntur officia sanctorum patronorum Regni Poloniae in 

charta pergamena cum marginibus inauratis.

Una tabella, in qua describuntur obligationes missarum huius ecclesiae in charta 

pergamena cum marginibus deauratis.

Una tabella, in qua ostenditur bulla excomunicationis de rebus ecclesiae non alie-

nandis in charta pergamena cum marginibus inauratis.

Una tabella manuscripta, in qua monstratur decretum sacrae visitae de non com-

mondanda suppellectili ecclesiae cum marginibus ligneis secundum quid [k. 34v] 

inauratis.

Una tebella cum certo edicto cardinalis Ginetti vicarii generalis cum marginibus 

nigris.

Una tabella pro apponendo directorio colorata.

Una tabella pro connotatione renovationis Sanctissimi Sacramenti cum pluteo 

deaurato.

Una tabella cum edicto papae feliciter moderni de reformatione cleri cum pluteo 

ligneo albo.

Una cum orationibus sanctae Brigittae periit.

Dispositio vero imaginum in sacristia noviter facta vedetur convenientissima, 

quam nullus muttare decorem domus Dei diligens potest, nisi volendo mittere 

specialiose imagines depositis inferioribus. Haec eadem dispositio fuit facta ad 

persvasionem tam nationalium quam extraneorum multorum, qui abomina-

tionem desolationis aspicere non poterunt. Consultum tamen est discretione 





satae et residentiae rectoris, ut etiam illae convenientibus quadris gaudeant, ut 

videre licet.

Die 10 Decembris eiusdem anni, quando terminabatur inventarium sacristiae, inventa 

est una singularis reliquia intra armarium grande in mundo con cavo, scilicet notabilis 

pars cilicii venerabilis virginis Heduigis de Kenti quam Itali Ludouicam de Mathia 

vocabant, involuto attalico viridi iam putrefacto cilicio in corrupto restante. Et prope 

eundem mundum in maximis sorditus superius descriptis eiusdem piae virginis in 

magna opinione sanctitatis anno Domini 1693 die 22 Aprilis mintuae ac in maximo 

Romanorum et aliorum concussa in haec ecclesia sepul[tura] inventa est effigies cera 

gypso impressa talis omnino, qualem sietem quadrum in sacristia prope portam 

appensum demonstrat. Has easdem reliquias iidem domini commisarii honorifice 

in cista nova charta varii coloris obducta vittaque cerulea circumcincta ac obsignata 

clauserunt, [k. 35r] ac in armario intra argentarias ubi iuxta antiqua diventaria ali-

quando deposita erat posuerunt |-post inventam ecclesiam-|.

Post inventam ecclesiam et sacristiam sancti Stanislai iidem domini Commisarii 

quando relationem ruinarum tantarum nationi in congregatione generali fecerunt 

post consultationem de subveniendo ecclesiae factam in provisores (electi prout in 

actis) authoritatem et novam commissionem a natione acceperunt ad resarcien-

dum proposse omnia in sacristia hospitali ac domibus destructa. Quod cum omni 

possibilo diligentia ac gravissimo suo incommodo, solo gloriae Dei intuitu, sancti 

Stanislai honoris de Regni Poloniae reputationis usque ad decimam septimam Maii, 

hoc est ad hodiernam diem, qua celebratur festum Sanctissimae Trinitatis 1693, tam 

in ecclesia, quam eius domibus, quam etiam hospitali curarunt fieri et fecerunt, 

prout ultra sequitur.

Hospitale

Habet portas quatuor inferiores, prima est principalis vicina ecclesiae cum claustro 

bono, una clave ac aliis ferramentis, nec non cistula a parte post cum sua claue pro 

citationibus, secunda est in attrio in aream sine claustro, sed cum obice ferreo, tertia 

ex area ad vicinam domum sera pensili clausa, quarta ad viculum del Buggio cum 

sua serratura duabus clavibus et cancello claustrato sine clave. Notandum, quod 

praedicta porta del Buggio licet sit ferrata bene et cum suis ferramentis est nimis 

vetus putrita, necesse est, ut reformetur.

Intra aream est locus communis duplex, unus semper patens, alter clausus, una 

parte cum clausura ac duabus clavibus aliisque ferramentis. In eadem area sunt duae 

lapideae marmoreae, una longior, alia curtior [k. 35v] in quadro, puteus muratus 

cum hydria lignea ferro obducta, fune noviter comparato forti, gisella lignea cum 

ferramentis appensa et duo vasa marmorea circa eundem muro inimissa, quatuor 

arbores malorum aureorum. Una vitis acerba ex opposito putei est unum recepta-

culum quod eremitta Polonus ex speciali gratia provisorum modo inhabitat cum 

clausura non multum secura, in quo caminus duo pedes lignei et duo asseres de 

ecclesia inveniuntur.

Ex alia parte pute […]una fenestra cum sua valua, quae provideri debet ne sordes 

insiciantur in puteum.

In eadem area prope locum communem est unum conservatorium cum duabus 

variis servaturis ac ferramentis, quod conducitur et intra domus ecclesiae in libro 

magistro describitur.





Culina

Ex praedicta area est porta ad culinam cum claustro ac una clavi caeterisque fer-

ramentis. Culina habet duas fenestras cum cratibus ferreis sine vitro apud unam 

tantum est valva lignea.

In eadem culina sunt duo armaria per modum credentiae vetera rupta, unum sine 

serratura, aliud cum serratura rupta, ver unum, patellae una ferrea, pala ferrea una, 

forceps ferreus unus, lavatorium lapideum, mortarium lapideum unum cum suo 

postillo ligneo, sportellum pro sordibus eiiciendis, duae mensae simplices sine pe-

dibus, duae secures ferreae, maior et minor, caminus cum foculo muratus, patena 

lignea et urna lignea una, duae patenae de argilla, dictae conculinae, et una amphora 

alias brocca similis cum ollis ac orbibus aliquod similibus veteribus, candelabrum 

de camina alba vetus rubrum ac duo reconditoria a partibus portae simplicia, unus 

culter vetus, valvae [k. 36r] a tribus fenestris salae antiquis cum suis obicibus ac aliis 

ferramentis, assere varii, qui servire possunt pro commodo ecclesiae ac duo angeli 

in tabula depicti.

Atrium inferius hospitalis

In atrio hospitalio est cellarium subtus, ad quod est una porta cum claustro ac 

duabus clavibus, idem habet fenestram absque cratibus et vitro.

In eodem atrio sunt una imago Beatae Virginis Mariae assumptae cum sanctis Sta-

nislao et Casimiro in eadem tela depictis, alia Sancti Salvatoris in tabula lignea vetus, 

tertia Sanctissimi Salvatoris coronati in tela ac tendicula, quarta et quinta sancti Sta-

nislai martyrium et canonis aliorem representantes in telis a tendiculis, sexta sancti 

Petri, omnes veteres. Stemmatae cardinalitia (ultra papale, regium et protectoris in 

facie ecclesiae foris appensa) in hoc atrio sunt duo, scilicet cardinalis Radzieowski 

et cardinalis Denhoff.

Ante praedictam Beatae Mariae Virginis assumptae imaginem, quae est per mo-

dum altaris exposita est una lampas cum tribus vitris de lamina aurea alba modo 

comparata catenula ferrea ad unum uncum similem appensa, in qua ante eandem 

imaginem tenetur lumen omni sero supra duas horas.

Ex eodem atrio est ascensus pergradus ligneus ad residentiam rectoris et ultra 

usque ad dormitorium peregrinorum satis difficilis, improportionatus, qui plu-

rimis est fastidio. Posset tolli et in eius loco honestior extrui si videbitur dominis 

provisoribus. Ad faciliorem ascensum perdictos gradus sunt alligati ferris adhoc 

parieti infixis duo funes boni.

Dormitorium peregrinorum

In dormitorio ad quod intratur per cancellis in modum portae vertibilis, quod 

restat cum [k. 36v] claustro, clave ac aliis ferramentis inveniuntur:

tabulae pro lectis faciendis numero 65;

pedes accomodati numero 26;

alii disiecti, qui possunt accommodari, erunt numero 6;

pedes ferrei in dormitorio sunt numero 6;

apud vicarium et in residentia rectoris numero 4.

Hii ponunt fenestrae in atrio inferiori paulo ante, ommissae sunt itaque in eodem 

atrio fenestrae quatuor, duae supra portas se invicem respicientes in semicirculo, 

una de platea cum crate ferrea vitreata modo et bene polita, alia de […] ex tela 





rupta supra tendiculum, aliae vero duae in eodem pariete cum tendiculis pro tela 

ac duabus valvis.

Culcitrae stramineae noviter ex tela antiqua et palia accomodatae numero 18;

veteres bonae restantes numero 2[…];

culcitrae de lana, quae a cardinale Radzieowski donatae erant et inventae a nobis 

[…]vem cum sua tella putrefacta transformatae et nova carbato coopertae, reductae 

sunt modo tantum ad octo numero 8;

culcitrae vero de pilis ex antiquis maculatissimis et lacerrima tela coopertis factae 

sunt modo cum omni diligentia ac politia numero 10 cooperta carbaso a culcitris 

primis laneis amota dealbata ac resarta, ex istis sunt nouem in dormitorio et una in 

domo vicarii, ex primis autem ex lana sunt sex in dormitorio et duo apud rectorem; 

de culcitris vero stramineis superius specificatis in dormitorio octodecim, apud 

rectorem una, apud vicarium una;

pulvini ex simili prout in culcitris lanae sunt numero 10, scilicet in dormitoria 

septem, apud rectorem duo, apud vicarium unus;

[k. 37r] pulvini ex pilis tela munda nunc cooperti in dormitorio sunt numero 8;

linteamina ex tela subtiliori inveniuntur numero 2;

ex tela parum rudiori numero 13;

ex tela vero plus rudiori numero 10;

ex tela vetero reperatae sunt numero 20.

Quae omnia dispensat asacristanus rectori, vicario ac peregrinis.

Coopertae novae a dominis commisariis nunc comparatae, de lana alba sunt nu-

mero 12.

Quia inter veteres omnes corruptas vix duae, secundum quid utiles inventae 

sunt.

Coopertae a cardinale Radzieowski donatae restant numero 3.

Coopertae Turcicae sunt numero 2.

Et veteres de tela rigata, de quibus supra innuitur numero 2.

Cista coris obducta cum duobus claustris et una clave pro conservandis linteami-

nibus albis reposita est in dormitorio una,

alia colorata maior pro conservandis coopertis cum claustro et clave una,

tertia minor vetus pro conservandis linteaminibus maculatis.

Duae sellae familiae, vulgo cassette, cum suis natibus argillaceis pro commoditate 

peregrinorum nunc a dominis commisariis comparatae.

Duodecim urinalia similiter argillacea pro eorundem commoditate noviter 

comparata.

Imagines simplices veteres lacerae in dormitorio et in duabus vicinis in eadem 

configuratione residentis sunt numero 31.

Apud sacristarum est imago sancti Michaelis pulchra cum pluteo ligneo 

inaurato.

In eodem dormitorio invenitur gradus duplex ligneus colore ceruleo cum flavis 

aquilis depictus, spectat ad ecclesiam.

In eodem dormitorio sunt fenestrae veteres ex sala depositae, quae acommodare 

possunt domini provisores pro peregrinis.

[k. 37v] Fenestrae vero in muro excissae sunt numero tres cum suis tendiculis pro 

tela et valvis sub vitro.

Una fenestrella a parte superius cum simili clausura.





Una scala cum porticella tendens ad tectum ecclesiae et hospitalis.

Unus funis novus pro rebus appendendis per dormitorium extensus.

Supra duas superiores domos ex oppositi dormitorii inveniuntur telae cum tendi-

culis pro pinguendis imaginibus maiores duae, minores tres, varii baculi, mortes 

depictae, pedes lectorum, tendiculae fenestrarum, corona lignea depicta et inaurata, 

quae omnia iuxta tempus et exigentiam accomodandam possunt.

Residentiae sacristae

Habet duas mensas, unam cum duabus scatulis et alteram solam.

Unam fenestram cum quatuor sportellis vitrialis, duabus valuis ferreis ac suis fer-

ramentis. Habet etiam unam credentiam veterem, ignitabulum ferreum supra tres 

similes pedes ad sacristiam spectans, noviter comparatum, ac portam cum suo 

claustro, unius clavis cum aliis ferramentis. Residentia sacristae vicina habet por-

tam cum claustro, clave et aliis ferramntis, unam fenestram cum clavis, tabulam, 

sed iam veteres, caminum et aliam portam ad ecclesiam sine clave, tantum cum 

obice ferreo.

Residentia vicarii in atrio inferiori cum porta bene clausa et una clave sunt duae 

fenestrae vitratae cum suis valvis et cratibus ferreis, habet caminum mensam par-

vam cum cistula, duo sedilia vetustissima, duas imagines, unam de tela, quae com-

paniam designat, aliam in charta, quae regem Joannem iii Poloniae praesentat.

Residentia rectoris ipsi domino rectori committitur, ad quem spectat inventaria ec-

clesiae conficere, quia domini commisarii per tantum sex mensium tempus [k. 39r] 

sufficere ad describenda omnia non poterunt.

Bibliothecae noviter restauratae sunt per eosdem dominos commisarios libri omnes 

connotati et suo ordini dispositi, quos ad mundum dominus rector transcribere 

poterit.

Domuum etiam acuratiosem descriptionem relinquunt futuris dominis comissariis, 

quae bene hactenu cognoscere ipsi non poterunt licet eas ex parte restauraverint.

Inter domos aream, quam tenet ignatius gaii futuris dominis commisariis recom-

mendant, quia modo sumptu notabili contexta est dignum, ut solvat plus quam 

tres iulios pro mense.

De montibus quotnam sint et quantum fractificent et in quot bancis inveniantur 

nihil connotant domini commisarii, quia notitiam de his nullam, tam ab exactore, 

quam a computista de hoc multoties rogatis habere potuerunt.

Pro coronide antequam hoc idem tanto labore confectum inventarium sub-

scribant, commendant posteris ut sacristia in meliori observantia habeatur ar-

gentum et apparatus pretiosiores domini provisores sub sua clave teneant res 

sacristiae saepius visitent. Nos, quod invenimus, hoc vidimus, hoc attestamur 

et subscribimus.





aneks f

Inventario dei mobili e suppelletti sagre della Venerabile Reggia 

Chiesa di San Stanislao dei Polacchi, fatto nel anno 1746

� kościół i hospicjum polskie w Rzymie, październik 1746 roku – 1750 rok

� źródło: akhss, sygn. i-17, k. 41r–45r

[k. 41r] Numero |-6-| 4 […]

Inventario dei mobili e suppelletti sagre della Venerabile Reggia Chiesa di San 

Stanislao dei Polacchi, fatto nel anno 1746.

[k. 42r] Inventario de suppelletti sagre che si conservano nella Venerabile Reggia 

Chiesa di San Stanislao dei Polacchi di Roma, fatto li in ottobre 1746.

Candelieri di argento grandi numero sei con insegna a’ piedi di aquila incoronata, 

santo Stanislao e inscrizione «Piorum nazionalium eleemosinis», con sua coperte 

di tela.

Lampada grande di argento con suo fiocho rosso, a’ piedi con insegnia «Ex eleemo-

sinis anno 1656», con aquila come sopra. 

Carta gloria d’argento con lavabo e in principio parimente di argento, con 

aquila.

Croce tutta di argento con Christo e palla d’ottone dorato.

Una cassetta tutta d’argento di filagrana con suoi cristalli, insegna di Santo Stanislao 

da tutte due le parti latterali [?], nella quale ci è in chiuso altra casetta dorata, dove si 

conservano le sagre reliquie, con sua croce con Christo tutto di argento levatore.

Reliquiari di argento numero quattro grandi con sue reliquie tutti […] 

senza […].

Reliquiario d’argento fatto adesso [?] di ampolla. 

Calici d’argento numero due dorati e di fuori ciselati con sue pattene d’argento 

dorato.

Calice d’argento numero uno ciselato con sua patena d’argento.

Calici lisci d’argento numero due con sue patene d’argento. <[…] quali inservibili 

[?].>

Calice d’ottone dorate con sua coppa d’argento e sua patena d’argento.

Incensiero d’argento con sua navicella, con cuchiarino d’ottone, con figura di Santo 

Stanislao, con tre testine di putti nell fine delle catene.

Sechietto con suo manichino tutto d’argento.

Aspersorio d’argento.

Bugia con suo smocolatore e catena d’argento.

Croce di ebano con Christo e titolo tutti d’argento.

Piattino d’ottone tutto inargentato.

Ampolle numero due tutte di argento […]sicia ostensorio con sua sfera e luna, 

tutto d’argento, con tre aquile incoronate a’ piedi.

Guantiera grande tutta di argento.





[k. 42v] paramenti buoni

Pianeta fiorata di diversi colori con sua stola e manipolo, e tonicelle parimente 

fiorate compagne con stola e due manipoli, con numero otto fiochi d’oro [?] e seta, 

il tutto foderato di tela, con trine e francie di seta color d’oro.

Pianeta vellutata di diversi colori con sua stola, manipolo e tonicelle parimente 

compagne con stola e due manipoli, con otto fiochi di seta gialla, il tutto foderato 

di seta rossa, con trine e francie d’oro [….].

Pianeta di damasco biancho con sua stola, manipolo, tonicelle compagne con stola 

e due manipoli foderate di barbantina [?] rossa, con trine e francie d’oro seta.

Pianeta di brocato d’argento con fiori turchini, foderata d’armesino color celeste, 

con trine e francie d’oro.

Pianeta di brocato d’oro con fiori d’oro, con suo manipolo e stola, foderata 

d’armesino color giallo, con trine e francie d’oro.

Pianeta con fondo biancho e fiori di seta color d’oro, con suo manipolo e stola, 

foderata di tela rossa, con trine e francie d’oro a torno.

Pianete numero due bianche e compagne di dobletto, con suoi manipoli e stole, 

con trine e francie di seta, foderate di tela gialla.

Pianeta di lama d’oro rossa con suo manipolo e stola, e tonicelle compagne con 

stola e due manipoli foderate d’armesino color giallo, con trine e francie d’oro, con 

numero otto fiochi d’oro seta rossa, con suo compagno.

Pianeta rossa di damasco con fiori d’oro, con stola, manipolo, tonicelle compagne 

con stole e due manipoli foderate di tela color giallo, le tonicelle, la pianeta di seta 

color parimente giallo, con trine e francie d’oro a torno.

Pianeta rossa di brocato con fiori d’oro, con sua stola e manipolo, con fondo d’oro 

e fiorami vellutati, foderata di seta gialla, con trine e francie d’oro a torno.

Pianeta rossa di brocato d’oro con stola, manipolo, obducta di tela rossa, con trine 

e francie d’oro a torno.

[k. 43r] Pianete di damasco rosso con lista in mezzo di robba di diversi fiori, con 

manipolo e stola, foderata di tela rossa e trine, e francie di diversi colori.

Pianeta di damascho rosso con sua stola e manipolo, foderata di tela gialla e trina, 

e francie d’oro con figura a’ piedi di Santo Stanislao.

Pianete rosse numero due di dobletto rigato con sue stole e manipolo, foderate 

di tela rossa, con trine e francie di seta [?] di diversi colori.

Pianeta verde di Ferentino con stola e manipolo, foderata di tela gialla e francie 

di seta.

Pianete verde di damascho numero due con stole e manipoli, foderate di tela verde, 

con trine e francie d’oro a torno.

Pianeta verde di armesino con stola e manipolo, foderata di tela rossa con trine 

e francie di seta e oro, ma […] a torno.

Pianete numero due di damascho pavonazzo con suoi manipoli e stole, foderate 

di seta pavonazza, con trine e francie d’oro.

Pianete numero due pavonazze, damaschate, con suoi manipoli e stole, foderate 

di tela turchina, con francie di seta.

Pianeta negra di damascho con stola, con sue tonicelle compagne con suoi manipoli 

e stola, foderata di tela negra, la pianeta e le tonicelle di seta con trine e francie 

di seta negra e biancha, con numero otto di fiochi di seta negra.





Pianeta di damascho negro con stola e manipolo, foderata di tela color d’oro, con 

trine e francie di tela.

Pianeta negra di dobletto con stola e manipolo, foderata di tela gialla, con trine 

e francie di seta.

Pianeta negra di camellotto con stola e manipolo, foderata di seta pavonazza, con 

trine e francie di seta color d’oro.

Peviale negro di damascho, foderato di tela negra, con trine francie di seta negra 

e biancha.

Peviale di brocato con fondo biancho, fiori di diversi colori vellutati, foderato di seta 

rossa e trine, e francie d’oro.

Peviale di brocato rosso con fiori d’oro, foderato di seta color d’oro, con trine e fran-

cie d’oro.

[k. 43v] Peviale di lama d’oro rosso, foderato di satino rosso, con trine e francie 

d’oro.

Padiglione rigato da triangolo, ordinario.

Padiglione con fondo biancho e fiori color d’oro, foderato di tela gialla, con trina 

e francia d’oro.

Padiglione di dobletto rosso con trine e francie di seta di diversi colori.

Padiglione di dobletto pavonazzo con trine e francie di seta di diversi colori.

Padiglione con fondo biancho, con fiori di diversi colori, foderato di tela gialla, 

con trine e francie di seta.

Copertine […] la pisside numero due di diversi fiori d’oro, ordinarie.

Borse numero due bianche di dobletto.

Borsa fiorata con fiori d’oro, in mezzo col nome di Gesù e trine d’oro.

Borsa di lama d’argento |-con fiori vellutati-| e trine d’oro.

Borsa di armesino biancho.

Padiglione di satino verde con trina e francie di seta.

Borse numero due di lama d’argento con fiori vellutati.

Borsa di lama d’argento con croce d’oro in mezzo, con trine d’oro.

Altra borsa compagna come sopra.

Borsa biancha di diversi fiori contrinata di seta.

Veli bianchi ligati numero quattro, uno con pedino. <Inservibili.>

Veli bianchi numero due con pedino di seta gialla.

Veli ordinari numero sette di diversi colori. <Inservibili.>

Veli pavonazzi numero quattro, due con trine di seta gialla e due con pedino 

d’argento.

Borse verdi numero due, una di damascho con croce d’oro e l’altra senza.

Veli verdi numero quattro, due boni e due ordinari.

Borse negre numero undici, una con croce d’oro in mezzo. <Inservibili.>

Veli negri numero cinque con pedino di seta.

Biancharia tra buona e usata.

[k. 44r] Camice nobile con merletto fino numero uno.

Camici gricci numero uno.

Camici lisci numero due.

Altro camice usato con merletto grosso.

Camici ordinari lisci numero cinque. <Di tela grossa.>

Cotte numero quattro, due grandi e due piccole buone.

Cotte ordinarie numero tre, una senza maniche. <Di tela grossa.>





Tovaglie numero dieci, cinque buone e cinque ordinarie.

Tovaglini numero due.

Cordoni numero undici. <Di filo.>

Amitti numero dodici.

Purificatori numero venti tre.

Fazzoletti numero cinque.

Palle numero quattordici

Corporali numero sedici.

Lavabi numero cinque.

suppelletti della chiesa e sagristia

Candelieri di ottone numero quattordici, tra grandi e piccoli.

Croce d’ ottone grande con piede. <Di rame.>

Altro croce d’ottone con piede piccolo.

Lampada grande d’ottone numero uno.

Lampade piccole numero due.

Cornocopi d’ottone numero due alli pilastri della chiesa.

Canice d’ottone in forma di paliotto per l’ altare maggiore.

Campanelli numero cinque, uno d’ottone e numero quattro di metallo.

Scattola d’ottone per l’ostia.

Paliotti buoni numero cinque bianchi, uno per l’altare maggiore e numero quattro 

per l’altari bassi di d[….] fiorati.

Paliotto di brocato rosso con trine e francie d’oro a torno.

Paliotti di damascho rosso numero quattro con trine e francie d’oro a torno.

[k. 44v] Paliotto di damascho violaceo con trine color d’oro falso.

Paliotto di lama d’oro rosso con trine |-e francia-| d’oro a torno.

Paliotto di damascho verde con trine e francie d’oro a torno.

Paliotto di lama biancha d’argento con fiori vellutati, con trine e francie d’oro.

Paliotti numero quattre [s] di lama biancha d’argento come sopra per li altari 

bassi.

Paliotti numero otto usati di diversi colori, alcuni con tele.

Li sudetti paliotti tutti hanno le sue coperte di tela, che servono per custodia.

Cuscini grandi di panno rosso di cardinale numero cinque.

Stratto grande, rosso, di buona qualità.

Stratti arazatti numero tre, usati.

Veste di panno per li chierici numero tre.

Panni rossi buoni numero tre per li banconi della sagristia.

Coltra usata per li morti.

Messali da vino numero nove, due da quali sono novi e li altri, usati.

Messaletti da morto numero due. <[…]tem due – 4.>

Capra [?] di legno. Salini [?] di legno.

Rituale.

Coltra nobile di velluto negro con sue testate di morto di brocato, con fodera di tela 

negra e suo cascino grande di brocato d’oro per le […]ta.

robbe che sono in chiesa e sagristia

Portiere di panno rosso numero due con suoi fiori.

Legivi numero cinque di legno negro.





Copertine per li altari numero cinque, numero 4 di tela e una di tela fiorata.

Candelieri di legno dorati numero […].

Vassetti con suoi fiori numero sei.

Carte glorie con suoi lavabbi e in principio numero cinque.

Tela grande alla porta della chiesa color d’oro.

Stola foderata per la sar. [?] porta […] taverno [?] con sua forcina.

Cornocopi di latta numero 12 […] per la sagristia [?] della chiesa.

[k. 45r] robba inservibile

Una lampada d’argento inservibile. <Piccola.>

Una croce di argento dorata, inservibile, donata dal capitolo di Cracovia.

Un candeliere piccolo d’argento. <Da tavola.>

Io, signor Mariano Jacobozzi [?], accetto e confermo, come sopra tenere in mio 

potere in consegna e renderla a ogni ordine de illustrissimi signori provisori e il-

lustrissimo signore rettore pro tempore, manu propria.

1748 li 1 maggio sua altezza monsignor vescovo di Cracovia Andrea Stanislao Za-

łuski mandò in regalo per la chiesa tre pianete fatte d’arazzi colle stole e i manipoli, 

sono nel colore bianco e verde, a questa nel colore rossa mancano la stola e il ma-

nipulo, ma sua altezza promette di mandarne, poiche non potevano esser fatte in 

quel tempo, quando si mandavano le pianete.

1750 il rettore pro tempore ho regalato la pianeta verde d’una stola turchescha 

colle figure d’oro intessute a riserva della trina, che fu comprata a conto della 

chiesa.

Di piu si e comprato il pluviale si color nero di damsaco, foderato do cortinella 

gialla, la trina di seta gialla, per […] 10.





aneks g

Inventario delle suppelletili sagre che si conservano nella Venerabile 

Regia Chiesa di San Stanislao della inclita Nazione Polacca, rinnovato 

sotto gli auspici dello illustrissimo signore Andrea Stanislao Kostka 

Młodzieiowski […]

� kościół i hospicjum polskie w Rzymie, 1747 (?) – 28 maja 1756 roku

� źródło: akhss, sygn. i-17, k. 48r–56r

[k. 48r] Inventario delle suppelletili sagre che si conservano nella Venerabile Regia 

Chiesa di San Stanislao della inclita Nazione Polacca, rinnovato sotto gli auspici 

dello illustrimo signor Andrea Stanislao Kostka Młodzieiowski, rettore della me-

desima e canonico della cattedrale di Cracovia.

<Anno 1747.>11

Candelieri di argento grandi numero 6 con insegna ne’ piedi di Santo Stanislao, 

della aquila bianca ed iscrizione «piorum nationalium eleemosinis», colle loro co-

perte di tela.

Lampada grande di argento con suo fiocco di seta rossa e di oro falso, da piedi con 

inscrizione «ex eleemosinis anno 1676» e con l’aquila bianca.

Carta gloria di argento contenente il canone, altra l’Evangelio di San Giovanni, 

altra il lavabo, tutte tre di argento, con l’aquila, ben lavorate e con le loro custodie 

di legno.

Croce tutta di argento col crocefisso e palla di ottone dorato.

Una capella di filagrana tutta di argento con suoi cristalli ed insegna di Santo Stanis-

lao da [k. 48v] ambi i lati, entrovi altra cassetta dorata, in cui si conservano alcune 

sacre reliquie con sua croce e crocefisso di argento, levatora e le testate della detta 

croce sono di rame inargentato.

Reliquiari numero 4 di argento grandi con loro reliquie senza le autentiche.

Reliquiario di argento, fatto a guisa di ampolla, con Legno della Santa Croce senza 

autentica.

Reliquiario grande di argento, entrovi la reliquia del santo titolare vescovo 

Stanislao, col suo zoccolo dorato di legno e cornucopi intagliati, fatto nuovo 

l’anno 1752.

Calici due d’argento dorati e ciselati con sue patene di argento dorate.

Altro calice di argento, tutto cisellato, con suo patena di argento dorato.

Altro calice di argento liscio con sua patena pure di argento.

Calice di ottone dorato colla coppa peró e patena di argento dorato.

Calice nobile di argento e grande, dorato dentro e fuori, tutto cisellato, con iscri-

zione sotto al piede «calix argenteus inauratus […] anno 1751», con sua custodia 

di zigrino rosso dorata.

 Dopisek znajduje się na marginesie, na wysokości pierwszego wpisu, trudno jednak stwierdzić, do 

czego się odnosi. Nie jest to data powstania opisanych w tym miejscu świeczników, które wzmian-

kowano także w inwentarzu z 1746 roku. Warto zaznaczyć, że powyższy wykaz powstawał prawdo-

podobnie etapami i jest dziełem co najmniej dwóch autorów. Już na kolejnej stronie odnotowano tą 

samą ręką obiekty, które twórca pierwszej części spisu określił jako pochodzące z lat pięćdziesiątych 

xviii wieku. Andrzej Młodziejowski przywołany w tytule inwentarza jako rektor kościoła i hospi-

cjum został wybrany na tę funkcję w 1748 roku.





Pisside di argento dorata, nella quale si conserva sempre il Sanctissimo 

Sagramento.

Incensiere con sua navicella, tutto di argento, con la figura di Santo Stanislao e test-

ine di putti nel fine delle catene, e suo cucchiarino di ottone.

[k. 49r] Secchietto con manico ed aspersorio tutto di argento.

Bugia con suo smocolatore e catena di argento.

Ampolle numero 2 di argento massiccio.

Guantiera grande tutta di argento.

Ostensorio con sua sfera e luna, tutto di argento, con 3 aquile coronate al 

piede.

Croce picciola di argento dorato, donata dal capitolo di Cracovia, con iscrizione 

sotto al piede «munus venerabili Capituli Cracoviensis».

Croce di ebano con Cristo e titolo di argento.

Chiave di argento col suo cordoncino di seta color di rosa interziato di argento pel 

sacro ciborio dell’altare maggiore.

Lampada grande di ottone.

Lampadi due picciole simili.

Lampadi due di rame inargentato picciole con sue custodie di legno, fatte 

l’anno 1751.

Candelieri grandi di legno dorato con sua croce numero 6 per l’altare maggiore 

e sue carte glorie, fatti l’anno 1750. 

Candelieri numero 16 di legno inargentato per gli altari bassi, fatti in 

l’anno 1750.

Candelieri inverniciati numero 4.

Candelieri o sia controlumi numero 8 di legno inargentato per gli altari bassi, fatti 

l’anno 1753.

Candelieri numero 6 di rame inargentato, facettati, alti palmi due, con sue coperte 

di tela verde, fatti l’anno 1751.

[k. 49v] Croce di ottone inargentato, con suo piede grande, pure inargentato, fatta 

l’anno 1751. 

Carte glorie di legno inargentato per gli altari bassi, fatte l’anno 1750.

Carte glorie di legno nero con lavabo ed Evangelio di San Giovanni per tutti gli 

altari.

Vasetti dorati numero 6. 

Vasetti inargentati numero 8 fatti l’anno 1750.

Piattino di ottone inargentato, fatto l’anno 1751.

Cornice di ottone per paliotti.

Campanelli numero 4, cioè 3 di metallo ed altro di ottone.

Scatola di ottone con suo coperchio per le ostie.

Cornucopi di ottone numero due.

Cornucopi di latta numero 12. 

Fiori di oro pello numero 8 fatti l’anno 1750.

Fiori bianchi numero 8 fatti l’anno 1750.

Messali numero 9.

Rituale numero 1.

Diurno uno con fascia di pelle, lasciato dal signore Giuseppe de Gaudis sepolto 

nella chiesa di Santa Lucia delle Ginnasie il dì 27 aprile 1750.





Scala una di legno.

Leggivi di legno numero 5.

Vesti due pavonazze di saja con mostre rosse per i cherici, fatte l’anno 1753.

Cortiere di panno rosso numero 2 molto usate, con suoi ferri.

Coperte tre di panno rosso per li credenzoni della sagristia.

Copertine vecchie per gli altari numero 4.

Cuscini numero 5 di panno rosso.

Strato di panno rosso.

[k. 50r] Strato di arazzo, usato.

Tela grande dentro la chiesa.

Tendina una di seta colore di rosa col nome di Gesù, guarnita di oro fino per coprire 

l’immagine della Madonna, fatta l’anno 1752.

Altra tendina di seta torchina, guarnita di oro falso, fatta per la […] Madonna nel 

1752.

Coltre nobile di brocato con fregio di velluto nero, con quattro teste da morto e suo 

cuscino per gli anniversari.

Cornici numero 8 di legno dorate per li paliotti.

Strati numero 4 di arazzo per l’altari bassi.

paramenti sagri

Pianeta fiorata di diversi colori con fondo di lama di argento, con dalmatica 

e tonicella compagne alla detta pianeta, con due stole e tre manipoli, il tutto 

guarnito con trina e frangetta di oro fino, con otto fiocchi di seta ed oro di di-

versi colori.

Pianeta con dalmatica, tonicella e piviale, con due stole e tre manipoli, tutto colore 

di rosa righe di argento e fiori interziati, con guarnizione di argento fino, il tutto 

foderato di taffettano verde e mandato in dono dalla principessa Barbara Szan-

guszkowa, marescialla vedova di Lituania, l’anno 1753.

Pianeta fiorata di diversi colori con dalmatica e tonicella compagna alla pianeta 

sudetta, con due stole e tre manipoli, il tutto guarnito con trina e frangia di seta 

colore d’oro, e numero 8 fiocchi di detta seta.

[k. 50v] Pianeta di damasco bianco con dalmatica e tonicella compagne alla piane-

ta, ma di diverso damasco, con due stole e manipoli tre, con trina e frangetta alle 

tonicelle di oro buono ed alla pianeta il piedino d’oro falso.

Pianeta di lama di oro con dalmatica e tonicella, con due stole e tre manipoli fode-

rati il tutto di ormesino giallo, con trina e frangia di oro buono, e numero 8 fiocchi 

di seta rossa.

Pianeta di domasco nero con sua stola e manipolo, dalmatica e tonicella molto 

usate, foderate di tela nera, con trina e frangia di seta bianca e nera.

Pianeta nera di domasco con sua stola e manipolo, foderata di tela colore di oro, 

con trina e frangia di seta color giallo.

Pianeta nera di dobletto di seta con sua stola e manipolo, foderata di tela color 

d’oro, con trina e frangia di seta color giallo.

Pianeta nera di camellotto con sua stola e manipolo, foderata di seta pavonazza, 

con trina e frangia di seta color giallo.

Pianeta di brocato di argento e oro con fiori pavonazzi, foderata di taffettano tor-

chino, molto usata, con trina e pedino di oro buono, alla pianeta ed alla stola la 

frangia di oro falso, senza manipolo.





Pianeta di brocato di oro con fondo bianco e lista nel mezzo di brocato verde alla 

turchesca, con stola e manipolo, foderata di ormesino giallo, con trina dietro la detta 

pianeta di oro buono, con sua frangetta, nel dinanzi ed al collo della medesima il 

gallone falso, alla stola e manipolo la frangia di oro falso, con le croci di gallone 

pure falso.

[k. 51r] Pianeta con fiori di seta gialla e fondo bianco, con guarnizione di oro  buono 

ed alla stola e manipolo frangia e trina di oro falso, foderata di tela gialla.

Pianete due di domasco rosso con fiori di oro, stole e manipoli compagni, foderate 

di tela gialla, con trina e frangia di oro falso.

Pianeta di brocato rosso con lista nel mezzo di lama di oro vellutata, con sua stola 

e manipolo, foderata di tela gialla, con trina e frangia di oro falso.

Pianeta di domasco rosso con lista nel mezzo di fondo pure rosso con fiori bianchi, 

con sua stola e manipolo, foderata di tela rossa, con trina e frangia di seta rossa 

e torchina.

Pianeta vecchia di domasco rosso con sua stola e manipolo, guarnita di oro, con 

frangia di seta rossa alla stola ed al manipolo, foderata di tela rossa.

Pianeta verde di Ferentino con sua stola e manipolo, con trina e frangia di seta 

gialla, foderata di tela gialla.

Pianete due di domasco verde con loro stole e manipolo, foderate di tela verde, con 

trina e frangia di oro buono.

Pianeta verde di raso con sua stola e manipolo, con le armi del cardinale Hos-

sio, con trina di oro e seta verde, senza guarnizione intorno, foderata di tela 

rossa.

Pianete due di domasco pavonazzo con loro stole e manipoli, foderate di tela tor-

china, con trina e frangia di pelo ed oro falso.

[k. 51v] Pianeta di domasco pavonazzo con sua stola e manipolo, con trina e fran-

getta di oro buono, il collo della medesima guarnito di oro falso, la stola e manipolo 

con merletto di oro falso, foderata di taffettano pavonazzo.

Pianeta di domasco pavonazzo con sua stola e manipolo, foderata di tela colore 

di oro, con guarnizione tutta di oro falso.

Pianeta di brocatello rosso con sua stola e manipolo, con frangia di oro falso, il ri-

mamente tutto guarnito di oro buono.

Pianeta verde di brocato alla turchesca con sua stola e manipolo, guarnita di argento 

falso, regalata dal sudetto signor rettore Młodzieiowski.

Pianeta di canevaccio di oro con guarnizione parimente di oro fino, regalata dal 

signor principe D. Orazio Albani dopo la morte del fu cardinale Annibale Albani, 

suo zio, protettore di Polonia, nell’anno 1752.

Pianeta di brocato d’oro con fiori diversi di vario colore, guarnita tutta di fino 

argento, con lista nel mezzo ricamata di oro sopra il fondo tessuto di punto di ar-

gento, foderata di taffettano colore di rosa, con sua stola e manipolo, il quale da una 

parte è di lama di oro ricamato con fiori di seta, borsa e palla con la sua tela ad uso 

di Germania, mandata in dono dalla signora principessa Wisniowiecka, castellana 

di Cracovia, dimorante in Leopoli e portata a Roma da monsignor Jezierski, vescovo 

di Valachia, l’anno 1752.

Pianeta di brocato di argento con fiorotti [s] rossi e guarnizione di oro buono, 

con sua borsa e palla, mandata dalla signora principessa Barbara Szanguszkowa, 

marescialla vedova di Lituania, l’anno 1753.





[k. 52r] Pianete tre di arazzo, cioè una bianca, altra rossa ed altra verde, intessutavi la 

Passione di nostro Signore, con loro stole e manipolo, tutte foderate di seta e man-

date in dono da sua altezza monsignor Andrea Stanislao Kostka Zaluscki, vescovo 

di Cracovia e duca di Severia, l’anno 1746.

Pianete due tessute, una rossa ed altra verde, con la Passione di nostro Signore, con 

trina di oro parimente tessuta, con loro stole e manipoli, il tutto foderato di seta, 

manadate in dono dal medesimo l’anno 1753.

Pianeta una ricamata a oro, argento e seta, con fondo di argento, guarnita di gallone 

e di merletto, intorno di oro buono, con sua stola e manipolo, foderata di taffettano 

bianco e mandata dal medesimo detto anno 1753.

Pianeta una ricamata a rilievo di oro, di fondo di lama di argento, bianca, ondata 

con gallone di oro buono, foderata di taffettano bianco, senza stola e manipolo, 

mandata dal medesimo detto anno.

Pianeta una bianca, ricamata e tessuta con fiori di seta, di oro e di argento, con trina, 

ricamata e tessuta parimente di oro, con fondo di cordellone bianco, con sua stola 

e manipolo, il tutto foderato di raso persiano e mandato in dono dal medesimo 

monsignor Zaluscki detto anno.

[k. 52v] piviali

Piviale fiorato con fondo di lama di argento, foderato di taffettano verde, con trina 

e frangia di argento buono.

Piviale di brocato rosso, foderato di ormesino giallo, con trina e frangia di oro 

buono.

Piviale di lama di oro, foderato di taffettano rosso, con trina e frangia di oro 

buono.

Piviale di domasco nero con sua stola e con trina di seta gialla, fatto l’anno 1750.

Padiglione verde di nobilità con sua frangetta di seta di diversi colori.

Padiglione di seta fiorata a colori diversi, foderato di tela, con frangetta di seta 

gialla.

Padiglione di seta di diversi colori, senza trina.

Copertine numero 2 per la pisside, cioè una bianca e l’altra rossa.

borse

Borse numero 2 di domasco da una parte di colore bianco e dall’altra rosso.

Borse numero 2 di brocato rosso con trina falsa.

Borsa una rossa, ricamata.

Borse 2 di dobletto a seta rosso con trina di seta.

Borse 2 di lama di argento con sue croci in mezzo, ricamate di oro buono.

Borsa una di lama di argento con fiori di seta ed oro, col nome di Gesù.

Borse nere numero 5, trinate di seta.

[k. 53r] Borsa una bianca di diversi colori con trina di seta.

Borsa bianca di dobletto in seta con trina simile.

Borse 2 di domasco pavonazzo, una trinata di oro buono e l’altra di seta gialla.

Borsa ricamata, bianca, con fiori di oro e seta.

Borsa pavonazza, trinata di oro falso.

Velo bianco di domasco, trinato d’oro falso

Veli due di diversi colori con frangia di seta.





Veli numero |-4-| <2>, |-cioè 2-| col pedino di […] |-e due-| di seta.

Veli numero 2 pavonazzi. <Con frangetta di seta gialla.>12

Velo bianco, ricamato, col nome di Gesù.

Velo pavonazzo di taffettano con frangetta di oro buono, fatto l’anno 1752.

Veli 3 di taffettano bianco, due con pedino di seta gialla e l’altro con merletto d’oro 

falso.

Velo di raso giallo, ricamato sulle 4 testate con fiori di seta e argento, col nome 

di Gesú parimente ricamato di argento, con merletto a torno di argento falso, fatto 

l’anno 1752.

paliotti

Paliotti numero 5 vellutati, con frangia e trina di oro buono, mancante peró da 

ambedue le parti e quella del paliotto dell’altare maggiore è falsa.

Paliotto di brocato rosso con trina e frangia d’oro bono.

[k. 53v] Paliotti quattro di domasco rosso con trina e frangia di oro falso.

Paliotto rosso con fregio di domasco giallo, molto usato.

Paliotto di lama d’oro con trina e frangia di oro buono.

Paliotto di domasco verde con trina di oro buono.

Paliotto di domasco pavonazzo con trina e frangia d’oro falso.

Paliotti cinque di diversi colori con trina e frangia di seta.

Paliotti numero 5 di velluto rosso con guarnizione di gallone d’oro buono e la 

frangia falsa, foderati di tela color di caffé.

<Regalati l’anno 1753.

Messali numero 6 ordinari.

Messale nobile con fettuccie di seta color di rosa.

Messali da morto numero 4.>

biancherie

Camice nobile con merletto alto di punto.

Camici numero 2 fini, vecchi, con merletto.

Camici numero 4 ordinari di tela cortinella con merletto.

Camici numero 4 di zenzile con merletto e suoi amitti, e cingoli 4 di filo bianco, 

fatti nel 1751.

Camici 2 di zenzile, fatti nel 1752. 

Camice uno di zenzile con merletto alto, ordinario, regalato dalla principessa 

Wisniowiecka, castellana di Cracovia, l’anno 1752.

[k. 54r] Camici numero 5 fini, delli quali uno col merletto alto palmi 4, ordinario, 

due col merletto piú basso e due lisci, mandati in dono dalla principessa Barbara 

Szanguskowa, vedova marescialla di Lituania, 1753.

Cotte fine numero 4 con merletto ordinario.

Cotte ordinarie numero 3. <Di cortinella.>

Cotta di zenzile fino con suo merletto, fatta nell’anno 1752.

Tovaglie numero 6 di cortinella con merletto.

Tovaglie numero 6 senza merletto, molto vecchie.

Tovaglie numero 4 di cortinella senza merletto, fatte l’anno 1752.

 Ten i kolejne dopiski dodane ręką autora drugiej części inwentarza (zob. niżej przyp. 13).





Tovaglini numero 2.

Amitti numero 8 usati.

Amitto 1 di zenzile, inviato dalla castellana Wisniowiecka l’anno 1752. <Con 

merletto.>

Cingoli numero 3 di seta di diversi colori, regalati dalla sudetta principessa 

l’anno 1752.

Cordoni numero 8.

Purificatori numero 25.

Purificatori numero 24, mandati in dono dalla sudetta castellana Wisniowiecka 

d’anno 1752.

Purificatori numero |-24-| <12 [?]>, inviati in dono dalla principessa Barbara Szan-

guszkowa, vedova marescialla di Lituania, l’anno 1753.

Corporali numero 13. <Cioè quattro con merletto alto e l’altri basso.>

Corporali numero 12 senza merletto, mandati dalla sudetta castellana Wisniowiecka 

nel 1752.

Corporali numero 18, cioé 6 con merletto e 12 senza merletto, inviati in dono dalla 

sudetta principessa Szanguszkowa l’anno 1753.

[k. 54v] Palle da calice numero 13, cioé 6 con merlettino fino e sette liscie, mandate 

in dono dalla detta marescialla vedova Szanguszkowa l’anno 1753.

Palle numero 14. <Cioé numero 8 con merletto alto e l’altre basso.>

Tassoletti numero 5.

Sciugamani per la sagristia numero |-4-| 5 [?].

Canevacci numero 4.

robba fatta di nuovo l’anno 175413

Amitti numero 8 di cortinella.

Velo d’ermisino cremisi, recamato alli quattro pizzi con fiori d’oro buono, col nome 

di Gesù parimente in mezzo recamato d’oro buono, con suo pedine interno d’oro 

buono.

Velo rosso d’ermisino con suo pedine intorno d’oro buono.

Pianeta con sua stola e manipolo, con dalmatica e tonicella |-[…]-| con stola e ma-

nipolo tessute il detto parato, con fiori di seta ed’oro ed’argento, con trina parimen-

te tessuta d’oro, con tondo di cordellone color ponzò, foderato amuerre ponzò, 

con fettuccie di seta del medemo colore si alle maniche della dalmatica come à 

quelle della tonicella, con suoi ancinelli di acciaro, regalato nell’anno 1754 da sua 

altezza monsignor Andrea Stanislao Kostka Zaluski, vescovo di Cracovia e duca 

di Severia.

[k. 55r] Veli numero 2 d’ermisino verde con frangetta di seta color d’oro.

Borse numero 3 d’ermisino verde con trina e fiocchetti di seta color d’oro, foderate 

di tela color giallo.

Velo numero 1 d’ermisino bianco con sua guarnizione alta due dita d’oro buono, 

con la croce in mezzo al detto velo della medema guarnizione.

Velo numero 1 d’ermisino bianco con suo pedino d’oro buono.

Pianeta di dobletto bianco con sua guarnizione di seta color d’oro con suo velo e bor-

sa di dobletto, foderata la detta pianeta di tela color d’oro, regalata dall’illustrissimo 

e reverendissimo signor monsignor Sartoni l’anno 1755.

 Od tego wiersza tekst pisany ręką autora dopisków.





adì 28 ottobre 175514

Una pianeta di dobletto color negro con stola e manipolo, borza e velo, foderata 

di tela color d’oro, con trina e frangetta di seta color d’oro.

Velo di nobiltà color si perla col nome di Gesù ricamato d’oro, con le quattro canto-

nate ricamate d’oro e seta, foderato di taffettano perla con suo |-[…]-| <galloncino> 

d’oro buono.

adì 26 aprile 1756

Due pianete di broccato con fondo torchino e con fiori d’argento e seta, guarnite 

d’oro buono, con stole, manipoli, veli da calice e borsa [k. 55v] parimente compagne, 

foderate di taffettano di perla.

Una pianeta di broccato color di rosa con fiori d’argento e seta, con stola, manipolo, 

borza e velo da calice, con guarnizione tutto d’oro buono, foderata di taffettano 

giallo.

Un pallioncino per il ciborio di broccato come la sudetta pianeta, guarnito tut-

to d’oro buono, con frangia al fregio fatta à festone ed un palmo di frangia alta 

d’oro buono per legare il detto pallioncino al ciborio, foderato di taffettano color 

giallo.

Un paliotto per l’altare maggiore di broccato, cioè il fregio di broccato d’argento 

con fioretti minuti di seta color pavonazzo ed oro, con li quattro teli in mezzo 

di broccato color celeste, guarnito tutto d’oro buono, con frangia ricca d’oro buono, 

fatta à festone, con fodera di tela biancha.

Due paliottini per l’altare maggiore, di broccatello con fiori di seta color rossino, 

con altri fiori d’argento ed oro, guarniti tutti d’oro buono, con frangia al fregio fatto 

à festone d’oro buono, con la fodera di tela biancha.

[k. 56r] Tutta la detta robba contenuto sotto il retroscritto giorno, cioè li 16 [?] aprile 

1756 fù portata in pezzi in regalo alla nostra chiesa dal reverendo padre Stanislao 

Kleczewski, custode della riformata custodia di Russia, onde convenne far la spesa 

per fodera e guarnitione che importò.

1. 35. [?]

adì 28 maggio 1756

Pianeta di lama d’argento con fiori recamati d’argento ed oro, e di altri diversi colori, 

con trina d’oro buono fatta a pizza, con stola, manipolo e palla parimente guarnita 

d’oro buono, con la borza tessuta di seta con diversi fiori, guarnita di gallone d’oro 

buono, foderata la detta pianeta d’ermisino verde.

Pianeta di lama d’argento, recamata d’oro, argento e seta, con stola, manipolo, guar-

nita di frangetta d’oro ed argento buono, foderata di taffettano rosso, con palla 

e borza di retino di seta biancha, guarnita di gallone d’oro buono.

Pianeta d’amuerre biancha con fioretti sparsi d’argento e seta color di rosa, con lista 

in mezzo di velluto cremisi, recamata d’oro buono, guarnita tutta di gallone d’oro 

buono, con stola manipolo e palla, foderta di taffettano biancho.

[k. 55v] Pianeta negra tessuta, con il crocefisso, con trina d’argento parimente tes-

suta, con stola, manipolo, foderata di taffettano negro.

 Cały passus dotyczący nabytków z 1755 roku został wpisany ręką autora pierwszej części wykazu, 

a kolejne adnotacje, aż do końca tego inwentarza, sporządził drugi pisarz.





Pianeta di velluto negro, contratagliato, guarnita di gallone d’oro falso, con stola, 

manipolo, palla e borza, foderata di taffettano biancho molto usato.

Tovaglie numero 3 di musolino, recamate intorno con fiori di seta ed oro, con suo 

pedino d’oro buono.

Una palla di velluto rosso, recamata d’oro buono.

Una palla di broccato d’oro, guarnita intorno di gallone d’oro buono.

Una borza e palla di retino d’oro buono con fiori di seta, guarnita di pedino d’oro 

buono.

Una palla di retino d’argento con fiori verdi rossi, con frangettina d’argento 

buono.

Cingoli quattro pavonazzi, cioè due con li fiocchi d’oro e seta, e due senza oro, con 

la seta biancha.

Cingoli tre verdi, cioè uno con fiocchi d’oro e due lisci di seta.

Cingoli cinque color rosso con fiocchi d’argento seta color rosso.

[k. 56r] Cingoli sette di seta biancha e rossa.

Tutta la sudetta robba contenuta sotto il retroscritto giorno 28 maggio 1756 fù rega-

lata da sua altezza monsignor Andrea Stanislao Kostka Zaluski, vescovo di Cracovia 

e duca di Severia.





aneks h

Inventario delle suppellettili sagre trovate nella Venerabile Regia 

Chiesa di San Stanislao dei Polacchi al tempo, che fù eletto in nuovo 

rettore l’illustrissimo e reverendissimo signore il signor D. [B.?] 

Andrea Stanislao Kostka Młodzieiowski […]

� kościół i hospicjum polskie w Rzymie, 1756 rok

� źródło: akhss, sygn. i-17, k. 99r–111v

[k. 99r] Inventario delle suppellettili sagre trovate nella Venerabile Regia Chiesa 

di San Stanislao dei Polacchi al tempo, che fù eletto in nuovo rettore l’illustrissimo 

e reverendissimo signore il signor D. [B.?] Andrea Stanislao Kostka Młodzieiowski, 

cononico della catedrale di Cracovia, ricavato dall’inventario vecchio dell’anno 1746, 

fatto di nuovo l’anno 1756, essendo stato accresciuto si argenti, che suppellettili sagre 

come appariscono in appresso.

Candelieri di argento grandi numero 6 con insegna ne’ piedi di Santo Stanislao ed 

aquila incoronata, ed inscrizione «Piorum Nationalium eleemosinis», di peso tutti 

sei li candelieri libre trenta nove oncie 4 e danari 52, con sue copertine di tela.

Lampade grande di argento con suo fiocco rosso ed oro falso, con iscrizione «ex 

eleemosinis anno 1676», di peso libre sei ed oncie 7, con aquila come sopra e sua 

custodia di legno.

Carta gloria d’argento con lavabo et in principio parimente d’argento con aquila 

ben lavorate, con le loro custodie di legno.

Croce tutta d’argento e palla d’ottone dorato.

[k. 99v] Una cassetta tutta d’argento di filagrana con suoi cristalli e insegna di Santo 

Stanislao da tutte due le parti laterali, nella quale vi è in clusa altra cassetta dorata, 

dove si conservano le sagre reliquie, con sua croce e Christo tutto d’argento leva-

tore. <Accettate le restate della detta croce, che sono di rame, le quali furno fatte 

l’anno 1753.>15

Reliquiari d’argento numero quattro grandi con sue reliquie tutti compagni, senza 

arme e senza autentiche. 

Reliquiaro [s] d’argento, fatto a guisa di ampolla, dove si conserva il Legno della 

Santissima Croce senza autentica.

Calici d’argento numero due dorati sì di fuori, che di dentro tutti cisellati, con sue 

patene d’argento dorato, di peso uno libre due e danari due, e l’altro libra una, oncie 

otto e danari 28.

Calice d’argento numero uno cisellato, con sua patena d’argento, di peso libre due, 

oncia una e danari 24.

Calici lisci d’argento numero due con sue patene d’argento, uno de quali inservibile, 

di peso tutti e due libre due [s], oncie due e danari 24.

Una lampada di argento di filagrana piccola.

Una Croce d’argento dorata, inservibile, donata dal capitulo di Cracovia.

[k. 100r] Un candeliere piccolo d’argento da tavola.

 Dopiski, poczynione prawdopodobnie ręką samego twórcy inwentarza, znajdują się na marginesach, 

na wysokości opisów obiektów, których dotyczą. Wyjątek stanowią te przy skreśleniach (w tym 

nieuwzględnione tu poprawki w pisowni nazwisk), które wykonano, jak można przypuszczać, już 

po sporządzeniu inwentarza, najczęściej poprzez nadpisanie nad tekstem.





Calice d’ottone dorato con sua coppa e patena d’argento, di peso oncie sette.

Incenziero d’argento con sua navicella, con cuchiarino d’ottone, con figura di Santo 

Stanislao, con tre testine di putti nelle cime delle catene tutte d’argento.

Sacchietto con suo manichino tutto d’argento.

Aspersorio d’argento.

Bugia con smoccolatore e catena d’argento.

Croce d’ebano con Christo e titolo tutto d’argento.

Piattino d’ottone inargentato.

Ampolle numero due tutte d’argento massiccio.

Ostenzorio con sua sfera e lunetta tutto d’argento, con tre aquile incoronate 

 a’ piedi.

Quantiera grande tutta d’argento di peso libre due, oncia una.

Pisside d’argento dorata, nella quale si conserva sempre il Santissimo Sagra-

mento.

Candelieri d’ottone numero quattordeci [s] tra grandi e piccoli.

Croce d’ottone grande con piede di rame.

Croce d’ottone con piede piccolo.

[k. 100v] robba fatta di nuovo

Calice nobile, fatto di nuovo l’anno 1751 [?], d’argento e grande, dorato dentro e fu-

ori tutto cisellato, di peso libre due, oncie quattro e danari 25 [15?]. <Essendo stato 

supplito [?] con l’argento di un calice liscio inservibile, una lampada di filagrana 

ed un candeliere da tavola.>

Reliquiario grande, fatto nuovo l’anno 1752, tutto d’argento, entrovi la reliquia 

di Santo Stanislao, col suo zoccolo dorato di legno e cornucopi intagliati.

Chiave d’argento col suo cordoncino di seta color di rosa interziato d’argento per 

il sacro ciborio dell’altare maggiore.

Candelieri numero 6 di rame inargentato, facettati, alti palmi due, con sue coperte 

di tela verde, fatti l’anno 1751. <Li detti candelieri, e lampade furno fatti con sup-

plemento delli candelieri d’ottone inservibili.>

Lampade due di rame inargentato, picciole, con sue custodie di legno, fatto 

l’anno 1751.

Croce d’ottone inargentato con suo piede grande pure inargentate, fatto 

l’anno 1751 [?]. <Croce d’ottone con piede, la quale non era inargentata.>

Candelieri grandi di legno dorato, con sua croce, numero 6 per l’altare maggiore 

e sue carte glorie, fatti l’anno 1750.

Candelieri numero 16 [26?] di legno inargentato per gl’altari bassi, fatti in detto 

anno 1750.

Candelieri ò sia contro lumi numero 8 di legno per gl’altari bassi, fatti 

l’anno 1753.

[k. 101r] robba fatta di nuovo

Carte glorie di legno con suo lavabo ed in principio tutte dorate per l’altare mag-

giore, fatte l’anno 1750.

Carte glorie di legno inargentato per gl’altari bassi, fatte l’anno 1750.

Vasetti inargentati numero 6 fatti detto anno 1750.

Fiori di orpello numero 8 fatti detto anno 1750.

Fiori numero 8 bianchi, fatti l’anno 1750.





Campanelli d’ottone numero 3 fatti l’anno 1753.

Vesti due pavonazze di saja per gli chierici con mostre rosse, fatte l’anno 1753.

Cornici numero 5 per li paliotti di legno dorato, fatte l’anno 1752.

Strati numero 4 d’arazzo, fatti l’anno 1752.

Diurno lasciato dal […] Giuseppe de Gaudis sepolto nella chiesa di Santa Lucia 

delle Ginnasi il dì 25 aprile 1750.

Reliquiario d’argento, alto due palmi, con zoccolo di legno dorato, con la reliquia 

dell Beato Ladislao con sua autentica di monsignor Merani, sagrista di papa Be-

nedetto xiv, regalato l’anno 1755.

[k. 101v] paramenti buoni

Pianeta fiorata di diversi colori con dalamatica e tonicella, con sue stole e manipoli, 

con numero 8 fiocchi di seta color giallo, tutto foderato di tela, con trina e frangia 

di seta color d’oro.

Pianeta vellutata di diversi colori con dalmatica e tonicella, con sue stole e manipoli, 

con numero 8 fiocchi di seta ed oro di diversi colori, tutto foderato di taffettano 

rosso, con trina e frangia d’oro buono.

Pianeta di damasco bianco con dalmatica e tonicella, con sue stole e manipoli, con 

fodera di tela rossa, con trina e frangia d’oro e seta.

Pianeta di broccato d’argento con fiori torchini, foderata di taffettano color celeste, 

con trina e frangia d’oro.

Pianeta di broccato d’oro con fiori d’oro, con suo manipolo e stola, foderata di ar-

misino giallo, con trina e frangia d’oro.

Pianeta con fondo bianco e fiori di seta color d’oro, con sua stola e manipolo, fo-

derata di tela rossa, con trina e frangia d’oro.

[k. 102r] Pianete numero due bianche di dobletto con suoi manipoli e stole, con 

trina e frangie di seta, foderate di tela gialla.

Pianeta di lama d’oro con sua dalamtica e tonicella, con stole e manipoli, il tutto 

foderato di ermisino giallo, con trina e frangia d’oro buono, con numero 8 fiocchi 

di seta e d’oro color rossi.

Pianeta rossa di damasco con fiori d’oro, con dalmatica e tonicella, con sue stole 

e manipoli, con fodera di tela gialla, con trina e frangia d’oro.

Pianeta rossa di broccato d’oro con liste in mezzo di broccato vellutato, con sua 

stola e manipolo, foderata di tela gialla, con trina e frangia d’oro.

Pianeta rossa di broccato d’oro con stola e manipolo, foderata di taffettano rosso, 

con trina e frangia d’oro.

Pianeta di damasco rosso con liste in mezzo di robba di diversi colori, con stola 

e manipolo, foderata di tela rossa, con trina e frangia di seta di diversi colori.

Pianeta di damasco rosso con stola e manipolo, foderata di tela rossa, con trina 

e frangia d’oro, con figura a’ piedi di Santo Stanislao.

[k. 102v] Pianete rosse numero due di dobletto rigato, con sue stole e manipoli, 

foderate di tela rossa, con trina e frangia di seta di diversi colori.

Pianeta verde di Ferentino con stola e manipolo, foderata di tela gialla, con trina 

e frangia di seta gialla.

Pianete numero due di damasco verde con stole e manipoli, foderate di tela verde, 

con trina e frangia d’oro buono.

Pianeta verde di raso con stola e manipolo, foderata di tela rossa, con trina e frangie 

di seta ed’oro.





Pianete numero due di damasco, pavonazze, con stole e manipoli, foderate di tela 

torchina, con trina e frangia di pelo biancho ed oro.

Pianete numero due di damasco, pavonazze, foderate di seta, con trina e frangia 

d’oro.

Pianeta negra di damasco con stola e manipolo, con sue tonicelle compagne con sto-

le e manipoli, foderate di tela negra, con trine e frangia bianca e negra, con numero 

8 fiocchi bianchi e negri.

Pianeta di damasco negro con stola e manipolo, foderata di tela color d’oro, con 

trina e frangia di seta gialla.

[k. 103r] Pianeta negra di dobletto con stola e manipolo, foderata di tela gialla, con 

trina e frangia di seta gialla.

Pianeta negra di camellotto con stola e manipolo, foderata di taffettano pavonazzo, 

con trina e frangia di seta gialla.

Peviale negro di damasco, foderato di tela negra, molto usato, con trina e frangia 

di seta biancha e negra.

Peviale bianco, vellutato di diversi colori, foderato di taffettano rosso, con trina 

e frangia d’oro buono.

Peviale di broccato rosso con fiori d’oro, foderato di seta gialla, con trina e frangia 

d’oro buono.

Peviale di lama d’oro rosso, foderato di taffettano rosso, con trina e frangia d’oro 

buono.

Padiglione rigato, ordinario.

Padiglione con fondo bianco e fiori color d’oro, foderato di tela gialla, con trina 

e frangia d’oro.

Padiglione di dobletto rosso, con trina e frangia di seta di diversi colori.

Padiglione di dobletto pavonazzo con trina e frangia di seta di diversi colori.

[k. 103v] Padiglione con fondo bianco, con fiori di diversi colori, foderato di tela 

gialla, con trina e frangia di seta gialla.

Copertine per la pisside numero due, una biancha ed una rossa, recamata 

d’oro.

Borse numero bianche di dobletto con trina di seta.

Borza fiorata con fiori d’oro e seta, in mezzo col Nome di Gesù fatto d’oro 

buono.

Borza d’armesino bianco.

Borza di lama d’argento con trina e Croce di oro buono numero due.

Borza biancha di diversi colori con trina di seta gialla.

Veli bianchi numero due con pedino di seta gialla.

Veli ordinari di diversi colori ed inservibili.

Veli numero due con trina di seta gialla.

Borza di damasco pavonazzo con trina d’oro buono.

Borze verdi numero due, una con trina d’oro buono e l’altra senza.

Veli verdi numero quattro, due buoni e due ordinari.

Borze negre numero undici inservibili.

Veli negri numero 5 [?] con pedino giallo di seta gialla.

[k. 104r] |-Biancheria tra buona ed usata.

Camice uno nobile-|





paramenti nuovi

Pianeta con dalmatica, tonicella e peviale, con due stole e tre manipoli, tutto co-

lore di rosa con righe d’argento e fiori interziati, con guarnizione d’argento fino, 

il tutto foderato di taffettano verde e mandato in dono della principessa Barbara 

Sanguszko, marescialla di Lituania, l’anno 1753.

Pianete due di damasco rosso con fiori d’oro, foderate di tela gialla, con stole e ma-

nipoli guarnite tutto d’oro falso, fatte l’anno 1752. <Le dette pianete fatte da due 

tonicelle di damasco rosso con oro inservibli.>

Pianeta verde di broccato alla turchescha con sua stola e manipolo, guarni-

ta d’argento falso, regalata l’anno 1752 dall’illustrimo signor Młodzieiowski, 

rettore.

Pianeta di canavaccio d’oro con guarnizione d’oro fino, foderata d’armesino cremi-

si, regalata dal signor principe D. Orazio Albani doppo la morte del fù cardinale 

Annibale Albani, suo zio, protettore di Polonia, l’anno 1752.

[k. 104v] Pianeta di broccato d’oro con fiori diversi di vario colore, guarnita tutta 

d’argento fino, con lista nel mezzo ricamata d’oro sopra il fondo tessuto di punto 

d’argento, foderata di taffettano color di rosa, con sua stola e manipolo, il quale da 

una parte è di lama d’oro recamato con fiori di seta, borza e palla, recamata con 

fondo di punto d’argento, con sua tela ad uso di Germania, mandata in dono della 

signora principessa Visnioviezka [s], castellana di Cracovia, dimorante in Leopoli 

e portata in Roma da monsignor Jezierski, vescovo di Valachia, l’anno 1752.

Pianeta di broccato d’argento con fioretti rossi e guarnizione d’oro buono, con sua 

stola manipolo, borza e palla compagna, mandata dalla signora principessa Barbara 

Sanguszko, marescialla vedova di Lituania, l’anno 1753.

Pianete tre d’arazzo, cioè una bianca, altra rossa ed altra verde, intessutavi la Pas-

sione di nostro Signore, con loro stole e manipoli, tutte foderate di seta e mandate 

in dono dal a. monsignor Andrea Stanislao Koska Zaluski, vescovo di Cracovia 

e duca di Severia, 1746.

Pianete due tessute, una rossa ed altra |-biancha-| verde, con la Passione di nostro 

Signore, con trina d’oro parimente tessuta, con stole e manipoli, il tutto foderato 

di seta, mandato in dono dal medesimo monsignor vescovo l’anno 1753.

[k. 105r] Pianeta una recamata à oro, argento e seta, con fondo d’argento, guarnita 

di gallone e di merletto attorno d’oro buono, con sua stola e manipolo, foderata 

di taffettano bianco, mandata dal medesimo monsignor l’anno 1753.

Pianeta una recamata a rilievo d’oro, con fondo di lama d’argento, ondata con gal-

lone d’oro buono, foderata di taffettano bianco, senza stola e manipolo, mandata 

dal medesimo detto anno 1753.

Pianeta una bianca, recamata e tessuta con fiori di seta, con oro e argento, con 

trina recamata e tessuta parimente d’oro, con fondo di cordellone bianco, con sua 

stola e manipolo, foderata di raso persiano e mandata in dono dal medesimo detto 

anno 1753.

Pianeta con sua stola e manipolo, con dalmatica e tonicella con stola e due manipoli, 

tessuto il detto parato con fiori d’oro, argento e seta, con trina parimente tessuta 

d’oro, con fondo di cordellone color ponzò, foderate il tutto d’amuerre ponzò, con 

fettuccie di seta del medemo colore sì alle maniche della dalmatica, come à quelle 

della tonicella, con suoi ancinelli d’acciaro, regalato il detto parato l’anno 1754 dal 

detto monsignor Zaluski.





Pianeta di dobletto bianco, guarnita di seta color d’oro, con stola, manipolo e borza 

compagna, foderate di tela color d’oro, regalata dall’illustrimo e reverendissimo 

signore monsignor Sartorio [?] l’anno 1755.

[k. 105v] <1756.>

Robba che sù portata in pezzi in regalo l’anno 1756 alla nostra chiesa dal reveren-

do padre Stanislao Kleczewski, custode della riformata custodia di Russia, onde 

convenne far la spesa per foderare e guarnire le seguenti pianete, paliotto grande 

e paliotti due piccoli, e pallioncino per il ciborio, che importò scudi cento trenta 

cinque |-e 35-| <trenta cinque> |-100:35-| <135>.

Due pianete di broccato con fondo torchino e fiori d’argento e seta, guarnite 

di gallone e pedino d’oro buono, con stole, manipoli, veli da calice e borze pa-

rimente compagne con gallone d’oro buono, foderato il tutto di taffettano color 

perla.

Pianeta di broccato color di rosa con fiori d’argento e seta, con stola, manipolo 

e velo da calice, e borza, con guarnizione tutta d’oro buono, foderata di taffettano 

giallo.

Un pallioncino per il ciborio di broccato, come la detta pianeta guarnito tutto d’oro 

buono, con frangia al fregio fatta à festone ed un palmo di frangia alta d’oro buono 

per legare il detto pallioncino al ciborio, foderato di taffettano color giallo.

Paliotto per l’altare maggiore di broccato, cioè il fregio di broccato d’argento con 

fioretti minuti di seta color pavonazzato [k. 106r] ed oro con li quattro teli in mezzo 

di broccato color celeste, guarnito tutto d’oro buono, con frangia ricca d’oro buono 

fatta à festone, con fodera di tela biancha.

Due paliottini per l’altare maggiore di broccatello con fiori di seta color rossino, 

con altri fiori d’argento ed oro, guarniti tutti d’oro buono, con frangia al fregio fatta 

à festone d’oro buono, con fodera di tela biancha.

Tutta la detta robba fù data in dono dal retroscritto P. Stanislao Kleczewski.

Pianeta di lama d’argento con fiori recamati d’argento, d’oro e seta di diversi colori, 

con trina d’oro buono, fatta à pizzi, con stola, manipolo e palla parimente guarnita 

d’oro buono, con la borza tessuta di seta con diversi fiori, guarnita di gallone d’oro 

buono, foderata di taffettano verde, regalata da sua altezza monsignor Zaluschi 

l’anno 1756.

Pianeta di lama d’argento, recamata d’oro, argento e seta, con stola manipolo e pal-

la, guarnita di frangetta d’oro ed argento buono, foderata di taffettano rosso con 

borza di retino di seta biancha, guarnita di gallone d’oro buono, regalata dal detto 

vescovo l’anno 1756.

[k. 106v] Pianeta d’amuerre biancha con fioretti di seta color di rosa e argento, 

con lista in mezzo di velluto cremisi, recamata d’oro buono, con stola, manipolo 

e palla, foderata di taffettano biancho, regalata dal retroscritto monsignor Zaluski 

l’anno 1756.

Pianeta negra tessuta con il crocefisso, con trina d’argento parimente tessuta, con 

stola e manipolo, foderata di taffettano negro, regalato dal detto l’anno 1756.

Pianeta di velluto negro contratagliato, guarnita di gallone d’oro falso, con stola 

manipolo, palla e borza, foderata di taffettano biancho molto usato, regalata dal 

detto l’anno 1756.

Tovaglie numero 3 di musolino, recamate intorno con fiori di seta ed’oro, con suo 

pedino intorno d’oro buono, regalate dal detto l’anno 1756.





Una palla di velluto rosso, recamata d’oro buono.

Una palla di broccato d’oro buono |-con fiori di seta-|, guarnita intorno di gallone 

d’oro buono.

Una borza e palla di retino d’oro buono con fiori di seta, guarnita di pedino d’oro 

buono.

Una palla di retino d’argento con fiori verdi e rossi, con frangettina d’argento 

buono.

[k. 107r] Cingoli quattro pavonazzi, cioè due con fiocchi d’oro e seta, e due senza 

oro con la seta biancha.

Cingoli tre verdi, uno de quali è con oro e seta, e due lisci di seta.

Cingoli cinque color rosso con fiocchi d’argento e seta color rosso.

Cingoli sette di seta biancha e rossa.

Le retroscritte tovaglie, palle, borza e cingoli furno parimenti dati in dono da sua 

altezza monsignor Andrea Stanislao Kostka Zaluschi, vescovo di Cracovia e duca 

di Severia, l’anno 1756.

Pianeta biancha, recamata con fiori d’oro e seta, guarnita tutta di gallone d’oro 

buono, con sua stola e manipolo parimente recamati, foderata di taffettano color 

di perla, |-[…]-| portata do [?] in regalo da Polonia l’anno 1757.

Pianeta di stoffa fatto [s] à schacchi, con lista in mezzo di nobiltà color viola con 

fiori sparsi d’argento, guarnita tutta la detta pianeta di merletto d’argento buono, 

con sua stola, manipolo, borza, palla e velo da calice, portata in regalo da Polonia 

l’anno 1757.

[k. 107v] Biancheria tra buona e usata.

Camice nobile con merletto di punto. 

Camice griccio numero uno.

Camici lisci numero due.

Camice usato con merletto grosso.

Camici ordinari numero cinque di tela grossa.

Cotte numero quattro, due grandi e due piccole.

Cotte ordinarie numero tre ed una senza maniche di tela grossa.

Tovaglie numero dieci, cinque ordinarie e cinque buone.

Tovaglini numero due.

Cordoni numero undici di filo.

Amitti numero dodici.

Purificatori numero venti tre.

Fazzoletti numero cinque.

Palle numero quattordici.

Corporali numero sedici.

Sciugamani numero cinque.

[k. 108r] biancheria fatta di nuovo

Camici numero quattro di zenzile con merletto e suoi amitti, e cingoli 4 di filo 

bianco, fatti l’anno 1751 [?].

Camici due di zenzile, fatti l’atto 1752.

Camice uno di zenzile con merletto alto, ordinario, regalato dalla principessa 

Visnioviecka, castellana di Cracovia l’anno 1752.





Camici numero cinque fini, delli quali uno con merletto alto palmi 4, ordinarie, due 

col merletto piu basso, fino e due senza merletto, mandati in dono della principessa 

Barbara Szanguszkowa, vedova marescialla di Lituania, 1753.

Cotte fine numero due fatte l’anno 1753 di zenzile con suo merlettino.

Cotta una di zenzile fino con suo merletto, fatta l’anno 1752.

Tovaglie numero due con merletto alto due dita, fatte l’anno 1752.

Tovaglie numero quattro di cortinella senza merletto, fatte l’anno 1752.

Amitti numero 8 di cortinella, fatti l’anno 1753.

[k. 108v] Amitto uno di zenzilo con merletto, regalato dalla castellana Wisniowie-

ka [s] l’anno 1752.

Cingoli numero 3 di seta di diversi colori regalati della detta principessa detto 

anno 1752.

Purificatori numero 24 mandati in dono dalla principessa Barbara Szanguszkowa, 

vedova marescialla di Lituania l’anno 1753.

Corporali numero 12 senza merletto, mandati della detta principessa l’an no 1752.

Corporali numero 18, cioè senza merletto numero 12 e sei con merletto, mandati in 

dono dalla detta Szanguszkowa principessa l’anno 1753.

Palle da calice numero 13, cioè sei con merlettino fino e sette liscie, mandate in 

dono dalla detta Sanguszko l’anno 1753.

Corporali numero quattro con merletto alto, fatti l’anno 1752.

Palle numero cinque, fatte l’anno 1752, con suo merletto alto intorno.

Canevacci numero quattro, fatti l’anno 1754.

[k. 109r] robba fatta di nuovo l’anno 1754

Velo uno d’ermisino cremisi, recamato alli quattro pizzi con fiori d’oro buono e col 

nome di Gesù in mezzo, con suoi splendori recamati intorno d’oro buono, con suo 

pedino intorno parimenti d’oro buono.

Velo uno di ermisino rosso con suo pedino d’oro buono.

|-Peviale negro di damasco trinato di seta color giallo, foderato di tela […] d’oro, 

fatto l’anno 1752 [?]-|.

Veli numero due d’ermisino verde con frangetta di seta color d’oro.

Velo numero uno d’ermisino bianco con sua guarnizione di merletto d’oro alto 

due dita con la Croce in mezzo al detto velo della medema guarnizione tutta d’oro 

buono.

Velo uno d’ermesino bianco con suo pedino d’oro buono.

Velo uno di nobiltà color di perla, recamato intorno con fiori di seta ed oro, col 

nome in mezzo di Gesù recamato d’oro buono, foderato di taffetano bianco, fatto 

l’anno 1752.

Velo uno bianco d’ermisino, recamato alli quattro pizzi con fiori di seta ed oro, col 

nome di Gesù recamato d’oro [k. 109v], con suo galloncino intorno d’oro buono, 

foderato di taffettano perla, fatto l’anno 1755.

Borze verde numero 3 d’ermisino verde con trina di seta e fiocchetti color d’oro, 

foderate di tela gialla, fatte l’anno 1752.

Pianeta di dobletto negro con stola e manipolo, e borza, foderata di tela gialla, 

guarnita con trina di seta color d’oro, usata, comprata l’anno 1755.

Peviale di damasco negro con trina di seta color giallo, foderato di tela color d’oro, 

con sua stola, fatto l’anno 1751 [?].





Paliotti numero 5 di velluto rosso con guarnizione di gallone d’oro buono e la 

frangia fatta à festone è falsa, foderati di tela color di caffè, con sua contro-

fodera rossa, venuti in regalo |-da Polonia-| l’anno 1753. <Dalla principessa 

Sanguszko.>

[k. 110v] suppellettili della chiesa e sagrestia

Paliotti numero 5 vellutati con frangia e trina d’oro buono mancante però da ambe 

le parti e qualla del paliotto dell’ altare maggiore è falsa.

Paliotto di broccato rosso con trina e frangia d’oro buono.

Paliotti quattro di damasco rosso con trina e frangia d’oro falso.

Paliotti numero 5 di diversi colori con trina e frangia di seta.

Paliotto di damasco pavonazzo con trina e frangia di pelo ed oro falso.

Paliotto verde di damasco con trina d’oro buono.

Paliotto di lama d’oro rosso con trina e frangia d’oro buono.

Paliotti numero otto usati di diversi colori.

Cuscini grandi di panno rosso numero cinque.

Strato grande rosso di buona qualità.

Strato d’arazzo uno.

[k. 110v] Veste due pavonazze per li chierici con sue mostre di saja rossa, fatte 

l’anno 1752.

Paliottini pavonazzi numero due dobletto guarnito di merletto d’argento falso, fatti 

l’anno 1752. <Essendo stati fatti con la robba del padiglione pavonazzo.>

Paliottini rossi numero due con specchio in mezzo di diversi colori, con fregio 

di dobletto, fatti detto anno 1752. <Fatti del padiglione di dobletto rosso.>

Paliottini bianchi numero due con fiori color d’oro, guarniti di trina e fran-

gia d’oro falso, fatti detto anno 1752. <Fatti del padiglione di stoffo bianco con 

fiori.>

Panni rossi buoni numero tre per li credenzoni della sagrestia.

Messale nobile grande numero uno con fettucciera colore di rosa, con fiocchi 

d’argento, con nodo à capo d’argento, con l’arma di monsignor vescovo Zaluski, la 

quale [?] fù mandata in dono dal detto monsignor l’anno 1756.

Messali ordinari numero sei.

Messali da morto usati numero due.

Messali da morto numero due fatti l’anno 1752.

[k. 111v] Coltre nobile di velluto negro con sue testate di morto di broccato, foderata 

di tela negra, e suo cuscino grande di broccato d’oro per la dette.

robbe che sono in chiesa ed in sagrestia

Lampade tre d’ottone.

Portiere di panno rosso numero due.

Cornocopi di ottone numero due.

Tela grande alla porta delle chiesa color d’oro.

Copertine per gli altari numero quattro.

Vasetti con suoi fiori numero sei.

Carte glorie con suoi lavabo ed in principio negre numero cinque.

Stola foderata per la porta della chiesa per l’inverno con sua forcina.

Cornocopi di latta numero 22 [12?] per la sagra della chiesa.





Cornice d’ottone per li paliotti.

Leggivi di legno annegrito [?] numero 5.

[k. 111v] Leggivo di legno di noce, fatto l’anno 1755.

Tendina color di rosa per coprire imagine della Madonna con nome di Maria guar-

nito d’oro buono, regalata l’anno 1752.

Tendina color torchino con suo pedino d’oro falso, fatta l’anno 1753 per coprire la 

detta immagine.

Campanelli d’ottone numero tre fatti l’anno 1754.

Scattola d’ottone per le ostie.

Ferro con sua piastra di metallo per tagliare l’ostie.

Ferro con suo manico per tagliare l’ostie piccole.

Diurno con la fodera, lasciato doppo la morte del signore Giuseppe de Gaudis 

seppellito nella parrochia di Santa Lucia de Ginnasi il dì 25 Aprile 1750.

Un Breviaro lasciato doppo la morte de signor D. Casimiro Złobnicki sepolto nella 

nostra Chiesa il dì 24 Aprile 1751.





aneks i

Nota dei mobili […] canonico Andrea Młodzieiowski, rettore, nelle 

stanze rettorali […]

� kościół i hospicjum polskie w Rzymie, około 1758 roku

� źródło: akhss, sygn. i-17, k. 67r–69r

[k. 67r] Nota dei mobili […]16 canonico Andrea Młodzieiowski, rettore, nelle stanze 

rettorali lascia a pro del luogo pio e per il commodo de suoi successori [?] obligan-

do i medesimi in conscienza [….] solamente di conservarli, alienate [?] o a ferza 

d’uso togorati consorti rifare e rimpiazzarli, ma ancora per quanto permetteranno 

le facolta loro di accrescerli.

1mo un letto con banchi di ferro incastrati nel muro, fatto da esser alzato [?] e chiu-

so, appoggiato ad una tavola incastrata nel muro, con due paliacci, materazzi due 

di lana buona, un capezzale, senza coperte e lenzole.

2do un canterano con quattro tiratori, compreso il più piccolo in cima, a chiave, 

con suoi maschetti d’ottone, fatto d’albuccio, dipinto di color di pero, con incastro 

di facciata di noce.

3tio17 due tavolini compagni con suoi tiratorini fatti d’albuccio liscio.

4to un tavolino di pero con suo tiratore e piedi compagni di legno.

5to due tavole compagne, longe sette palmi, de pero e noce, con suoi piedi di legno 

e ferri.

6to sedie di vachetta, usate, senza appoggio numero 7.

7mo sedie di paglia dipinte verde, nove numero 12.

8vo detto usate numero 2.

9no uno scrittorio grande da chiudere con tre tiratorini e sue chiavi respettive.

10mo una credenza d’albuccio ordinaria per conservare gli abiti o altra robe colla 

sua chiave.

11mo un ordegno di legno per attacarvi gli abiti.

12mo un inginocchiatore compagno del canterano, con sua chiave e quattro 

tiratorini.

13tio due thetiere di latta.

[k. 68r] Nota dei mobili che sono nell’appartamentino presentemente affittato alli 

signori conte Saverio Ryszyński e canonico Andrea Lipiewicz per cinque scudi 

il mese.

1mo letti numero due consistenti in due materazzi di lana, uno di piuma, un pulia-

ceo, due capezzali, l’uno di tavole con i banchi di ferro, altro fatto a telaro.

2do un letto a credenza con cuoperta rossa di panno e un materazzo.

3tio apparato verde di damasco con sue trine false, nella stanza di mezzo, da cui 

si esce alla loggia.

4to bandinelle di tela in questa stessa stanza alle finestre e alla porta della loggia 

numero 3, con sue tavole e cordoni.

 Nieczytelny fragment tekstu na zagięciu karty (prawdopodobnie dwa słowa).

 Wszystkie skrócone formy liczebników porządkowych, w tym niezgodne ze stosowanymi we współ-

czesnym języku włoskim (tu skrót od „tertio” zamiast „terzo”, poniżej tio, gdy właściwa forma 

pełna brzmi „tredicesimo”, oraz kolejne) zostały powtórzone za źródłem.





5to bandinelle per altre tre finestre numero 3 con suoi ferri.

6to tavolini compagni, fatti ad uso d’ebanista, interziati di noce e albuccio, con 

suoi tiratorini due per tavolino, maschetti d’ottone e sue chiavi respettive, una per 

tavolino.

7mo un tavolino d’albuccio liscio con suo tiratorino.

8vo una tavola tonda, che si piega in mezzo, con piedi di legno e con suo 

tiratore.

9no due tavole nere, bislonghe.

10mo un tavolino da giuoco con giuoco di dama in mezzo dipinto.

11mo sedie gialle di setino [?] numero 12.

12mo sedie di paglia nere 12.

13tio un inginochiatore.

14to un canterano a quatro tiratori colla sue chiave.

15to una portiera di panno rosso.

16to un cassabanco.

17mo scachetto per giuocare a dama con sue pedine e bussolotti.

18vo ritratti de’ rettori passati numero 5.

19no ritratto del papa, del rè regnante Augusto iii colle cornici compagne nu-

mero 2.

20mo ritratti dei cardinali Radzieiowski, Denhoff, Hosius, compresi i piccoli e copie 

numero 7.

[k. 68v] 21mo un ritratto del cardinale di […]Annibale Albani <felice memoria>, 

protettore di Polonia, con sua cornice.

22mo ritratti de’ re Augusto ii e Stanislao di Lorena numero 2 senza cornici.

23tio ritratti del re Giovanni iii e della regina con le cornice compagne a vernice 

numero 2.

24to un quadro di palmi due e tre, senza cornice, rappresentante in prospetto la 

Beatissima Vergine, a un lato San Francesco da Paolo e guardandosi dall’altro San 

Vincenzo Ferrerio.

25to un quadro di palmi 3 e 4, rappresentante la Nascita di nostro Signore, con 

cornice nera e profili d’oro a vernice, un altro, la Circoncisione di nostro Signore, 

con cornice simile 2.

26to lucerna d’ottone a tre lumi numero 1.

27mo secchio di rame a tirare acqua.

28vo altacafaraioli [attacafaraioli?].

29no Testiera da perucca [?].

[k. 69r] lista de mobili che si ritrovano nel appartamento sopra 

all’ rettorale18

Una sedia d’appogio con cuscino di corame 1.

Sedia d’appogio con cuscino di damasco verde 1.

Sedie di paglia numero 8.

Cuscini verdi numero 2.

Tavolini per scrivere 1.

 Lista dei mobili […] stanowi pewną niewielką, ale odrębną całość – została sporządzona na 

osobnej karcie, innym atramentem, choć prawdopodobnie tą samą ręką. Do tomu akt wszyto ję 

bezpośrednio po inwnetarzu, któremu towarzyszy w niniejszej edycji.





Tavolinetto piccolo 1.

Tavolino con panno verde 1.

Tavolini con tiratori 2.

Nella 1ma stanza tavolini di noce 2.

Commodo 1.

Letto di credenza 1.

Tavolino di dama 1.

F[…]tino 1.

Sedie di corame numero 12.

Quadretti piccoli numero 4, uno di Maddalena, secondo di Zaluski, terzo di Ma-

dona [s], quarto di Santa Catherina.

[…] quadri grandi numero 4, una de cornici et d’oro buono.





aneks j

Inventario di tutte le robbe esistenti nell’ospedale della Venerabile 

Regia Chiesa di San Stanislao dei Polacchi fatto di nuovo sotto l’auspici 

del illustrissimo reverendissimo signore il signor conte Adamo 

Łętowski […]

� kościół i hospicjum polskie w Rzymie, 1764 rok

� źródło: akhss, sygn. i-17, k. 112r–113v

[k. 112r] Inventario di tutte le robbe esistenti nell’ospedale della Venerabile Regia 

Chiesa di San Stanislao dei Polacchi fatto di nuovo sotto l’auspici del illustrissimo 

reverendo signore il signor conte Adamo Łętowski, rettore della sudetta Regia 

Chiesa, l’anno 1764.

letti

Numero sei matarazzi con suoi capezzali, foderati di terliccio biancho, ripieni 

di lana barbaresca, fatti tutti di nuovo.

Numero sette matarazzi usati, ridotti in buono stato, con suoi capezzali, ripieni 

di lana usata.

Numero ventiquattro pagliacci, rifatte tutte le fodere e ripieni di paglia nuova.

Numero ventisei banchi di ferro, cioè numero dodici murati e quattordici 

amovibili.

Numero trentotto tavole per li detti letti.

Numero dodici coperte di lana color biancho.

Numero dodici scabelli di legno biancho.

Lampada piccola d’ottone per il crocefisso.

Credenzone grande di noce per custodire la biancheria.

[k. 112v] biancheria

Numero ventiquattro camice usate e ridotte, servibili.

Numero trenta lenzuole di tela casareccia in buonissimo stato.

Numero dieci lenzuole molto usate e rappezzate, anchora servibili.

Numero quattordici lenzuole usate in buono stato. <E servibili.>

Io, Adamo Łętowski, rettore della chiesa sudetta e del’ospedale, sottoscrivo 

l’inventario presente manu propria.

[k. 113v] Inventario di tutte [?] le robbe esistenti nell’ospedale fatto anno 1764 [?].







aneks k 

Prośba o wsparcie finansowe na rozbudowę hospicjum polskiego 

w Rzymie

� kościół i hospicjum polskie w Rzymie, 30 sierpnia 1712 roku

� źródło: akhss, sygn. ii-582.

[k. 1r] Ad maiorem Dei gloriam, Beatae Virginis Mariae cultum, sancti Stanislai 

aliorumque divorum patronum incliti Regni Poloniae honorem.

Jaśnie Oświeconym, Jaśnie Wielmożnym, szlachetnie urodzonym dygnitarzom, 

urzędnikom duchownym i świeckim, prałatom, rycerstwu i szlachcie, naszym Wiel-

ce Mości Panom, tudzież szlachetnym, sławetnym magistratom miast i miasteczek, 

na ostatek wszelkiego stanu i kondycyi ludziom, tak Korony Polskiej, jako i Wiel-

kiego Księstwa Litewskiego oraz księstw, prowincyi do Korony inkorporowanych 

obywatelom.

My niżej wyrażeni prowizorowie i administratorowie kościoła i szpitala pod tytułem 

św. Stanisława w Rzymie, przy zaleceniu uniżonych usług naszych, wszystkim in 

genere i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, ex mente et consensu 

totius nationis nostrae in Urbe residentis generaliter congregatae, podajemy do 

wiadomości, iż począwszy a fundamentis nową fabrykę nacyjonalnego polskiego 

naszego szpitala, dirutis od sta lat z dokładem, z urąganiem postronnych nacyi, 

dotąd consistentibus collabentium tuguriolorum ruderibus, nie mając jednak ni 

skąd opportunum subsidium ad perficiendum hoc summopere neccesarium opus, 

obraliśmy consulto bene commendatae nobis fidei et integritatis kwestorem do 

zebrania jakiejkolwiek jałmużny i proporcyjonalnego respektu, publicae calamitatis 

wsparcia, którym by się mogła chociaż in parva quantitate nieco iuvart tantisper 

wielka, na samę tylko prowidencyją Boską zdana w tej mierze ekspensa. Więc 

upraszamy z nim i przez niego W.M.N.W.Mci [Waszych Mościów Naszych Wielce 

Mości] Panów praemisso, omnibus et singulis, iuxta statum, officium, dignitatem 

Memoriały administratorów 
kościoła i hospicjum polskiego
w Rzymie do Polaków





et conditionem uniuscuiusque debito pleni honoris, omnimodae reverentiae et 

adeaquatae observantiae tributo. Ażebyście, W.M.N.W.Mci Panowie, wziąwszy in 

liberam wspaniałego rozsądku swojego, legalem hanc exigentiam resuscitato ad-

interim veteri antecessorum nostrorum piissimo in similibus zelo, ten dom Boży 

i przytulenie pielgrzymów ubogich podźwignąć raczyli. Uważcie, W.M.N.W.Mci 

Panowie, jako nie tylko insze narody, królestwa, monarchie, i państwa, ale też naj-

liższe kongregacyje, tu in theatro totius christianitatis przytomne, sumptuosissimo 

apparatu, reclinatoria swoje, kościoły i szpitale sustentant et condecorant. Sama 

[k. 1v] tylko nasza Korona Polska, antemurale catholicae fidei, niegdy domina gen-

tium, princeps provinciarum, hactenus facta est quasi vidua. Nie wymawiajcie się, 

W.M.N.W.Mci Panowie, calamitate temporum, bo te supremus rerum Arbiter in 

cuius potestate sunt omnia iura regnorum, przez przyczynę świętych patronów 

ojczyzny naszej wkrótce mitigare i w lepsze oraz przemienić może, arcum conteret 

et confringet arma et scuta comburet igni, ile gdy będzie widział, prout scrutator 

cordium et largitor omnium bonorum ochotę, ad augendam gloriam sui et cultum 

sanctorum, charitatisque proximi in hoc opere demonstrandae. Zjednacie przy 

tym W.M.N.W.Mci Panowie wielką stymę apud exteros, kiedy etiam sic stantibus 

rebus atque in medio bellorum aestu vindicando subsannationem et illusionem 

horum, qui in circuitu nostro sunt, przy inszych ekstraordynaryjnych gwałtownych 

porcyjach, tę pomniejszą obmyślicie porcyjkę, lecz Bogu i ludziom miłą. Quo-

rum nomina infallibiliter scribentur in libro vitae, tu zaś in terra sancta, prawie 

w ziemskim niebie, od przytomnych kapłanów perpetuum będzie memento, jako 

o tym in seorsiva instructione dominorum quaestoribus ad eundem effectum data, 

fusius opisało się. A zatym dla lepszej dania wiary praesentium exhibitori, quo ad 

hoc interesse, dla pozorniejszego waloru huiusce modi instrumenti denique in 

documentum evidentis indigentiae, transumptis quoque de verbo ad verbum co-

piis dekretu Kongregacyi Rzymskiej przy pieczęci nacyjonalnego kościoła naszego 

podpisujemy się. Datum w Rzymie in stuba hospitalis sancti Stanislai, nunc diruti. 

Die 30 Augusti anno 1712. 

instrukcyja tym, którzy mają o wspomożenie prosić w polsce na 

fabrykę świętego stanisława w rzymie et miserum statum eiusdem 

reprezentować, dana od panów prowizorów tegoż miejsca

1. Ma kwestor reprezentować wszystkim dobrodziejom, że pomieniony kościół 

i szpital św. Stanisława nasz polski, między inszemi kościołami i szpitalami 

tu przytomnemi, nie tylko królestw, państw, i prowincyi, ale też najliższych 

miast, bractw, i kongregacyi jest najuboższy i najniedostatniejszy tak dalece, że 

się żadnemu kościołowi z kongregacyją najliższą, etiam ogrodników, co tylko 

sałaty i pietruszki po Rzymie przedają w splendorze, dostatkach i ochędostwie 

równać nie może, a tym bardziej figury proporcyjonalnej i sobie przyzwoitej 

czynić nie wydoła. Albowiem ten kościół i szpital respektem innych kościołów 

nacyjonalnych, które mają prowizyi rocznej po 20 i 30 tys. szkutów rzymskich, 

najszczuplejszą ma intratę, gdyż ledwie na 400 szkutów rzymskich, to jest 4 tys. 

złotych polskich, szelężnej monety wynoszącą, a z tego kapłanów [k. 2r] trzech, 

którzy codziennie msze święte odprawują. Dozór kościoła i szpitala, pielgrzy-

mów przychodzących podejmować, obmyślać i sustentować, jest obligowany. 

Tedyż te ekspensa zawsze perceptę przewyższają i dlategoż każdorocznie za-

dłużać się musi. 





2. Ten zaś mizerny prowent pochodził z domków szpitalowi przyległych, które się 

były najmować zwykły, ale bardziej pustkom i jaskiniom niżeli budynkom były 

podobne, gdyż wszędzie mury stare były popadane i ustawicznie walące się, jako 

wszytkim było wiadomo, dlategoż mały pożytek czyniły. Restauracyja zaś ich 

coroczna połowę intraty zawsze zabierała, a była nietrwała i opatrzeniu potrzeb 

kościoła, szpitala, i ubogich pielgrzymów uszczerbek czyniła, jako się wydaje 

z rejestrów kościelnych dorocznych percept i ekspensy i teraz dowodzi z dekretu 

Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium na ostatku położonego. 

3. Co było wielką hańbą i ohydą narodu naszego polskiego, który u siebie w domu, 

to jest  ojczyźnie, dał dowód wrodzonej sobie przeciw Bogu pobożności, prze-

ciwko bliźniemu miłości, wystawiwszy wyśmienite kościoły i ozdobne srebrem 

i złotem świecące się bazyliki, prowizyjami one dostatnimi opatrzywszy, tu na 

oczach i na theatrum całego świata chrześcijańskiego, w stolicy wiary świę-

tej katolickiej i w mieście głównym przy rezydencyi namiestnika Chrystuso-

wego, gdzie nie tylko wszystkie narody postronne, jako to włoski, francuski, 

niemiecki, hiszpański, portugalski etc., których siła wyliczać potrzeba, ale też 

partykularnych prowincyi, miast kościoły i kongregacyje w promocyi chwały 

Boskiej,  ozdobie szpitalów, szczególnie tylko dla honoru imienia swego mię-

dzy sobą emulacyją czynią, nasza tylko nacyja polska, która przedtym sławna 

była i żarliwością wiary świętej, i wspaniałością geniuszu, i hojna szczodrobli-

wością, postrachem nieprzyjaciół, owo zgoła antemurale christianitatis, taka 

jest oziębłością serc od Pana Boga skarana i dotkniona, że proporcyjonalnego 

swemu królestwu tak obszernemu i animuszowi wspaniałemu kościoła i szpitala 

dla licznych tu pielgrzymów, codziennie z Polski i przyległych sobie księstw 

i prowincyi na nabożeństwa tu przychodzących, nie wystawiła, ale ledwo tylko 

przed stem lat, jeden mizerny kościółek i kącik za staraniem świątobliwego 

i nieśmiertelnej pamięci godnego kardynała Hozjusza uprosiła i tego dotychczas 

rozprzestrzenić i lepszym prospektem, i kształtem przyozdobić, możniejszą 

prowizyją opatrzyć, nie stara się i zasypia. Przez co jak wielką krzywdę wiel-

kiemu imieniowi swemu i dawnej estymacyi czyni, że się wszystkie narody 

z niej urągają, nikczemnością to nazywając, niech ci dadzą świadectwa, którzy 

tu bywają, nasłuchali się i dotychczas z wielką cierpliwością słuchać i ponosić 

muszą. 

[k. 2v] 4. A przeto gdy naród nasz w tej nieczułości swego dyshonoru dotychczas 

trwał i zostawał, aż gdy wizyta apostolska Ojca Świętego (którą przez kardy-

nała świętej pamięci Santakrucjusza przeszłego roku był zagaił) cenzurą swoją 

i naganą wzbudziła, i oraz nas przywiodła do tej rezolucyi, żeśmy musieli te 

nie domki, lecz pustki upadające albo prawie codziennie rozsypujące się, do 

ostatka obalić i fabrykę nową zacząć, która będzie kosztowała 40 tys. szkutów 

rzymskich. 

5. A że w domu res angusta, na to nie ma kosztu kościół, jako się wyżej namie-

niło, gdyż wszystkę tę lichą prowizyją na potrzeby i nad to spenduje, tedy te 

swoją imprezę szczególnie na prowidencyi Boskiej i wszystkich dobrodziejów, 

kochających honor i dobrą sławę chwalebną ojczyzny polskiej synów nadziei, 

jako na jakim fundamencie zakłada, a tymczasem zaciąga pieniędzy na interes, 

jako się z pomienionego dekretu Sacrae Congregationis wydaje, ażeby tę fabry-

kę do perfekcyi co prędzej przywieść, która gdy się wystawi, swoim fruktem 

będzie musiała wypłacać kredytorom pomieniony interes dotąd, póki łaska 





i dobroczynność świątobliwych dobrodziejów summ kapitalnych zaciągnionych 

zupełnie nie zniesie i kościoła z szpitalem z długu nie oswobodzi. 

6. Przy tym festy świętych patronów polskich, jako to świętych Stanisława i Kazi-

mierza, które się jakokolwiek według możności przystojnie odprawowały i na 

nie ekspensa znaczne wychodziły, zatamować się muszą. 

7. Tak tedy nie tylko pomieniony kościół i szpital, ale i w nim patronowie święci 

suplikują wszystkim dobrodziejom po Polsce, ażeby jako będący synowie spólni 

z niemi, jednejże szlachetnej Matki Najświętszej Korony, hojną i szczodrobliwą 

ręką tę gwałtowną potrzebę kościoła wspomóc raczyli, a przez tę uczynność 

imię Polski, od wszystkich narodów niby już zdeptane i zhańbione, do lepszej 

stymy i reputacyi wskrzesili, bo do kogóż się mają udać w tej potrzebie, jeżeli 

nie do swoich patronów, gdyż do obcych wstyd. 

8. Niech ich W.M.N.W.Mci Panowie w tym pobożnym uczynku, jako w inszych 

akcyjach heroicznych zwykli, naśladują przykładów i swoich domowych, i ob-

cych; domowych, to jest świątobliwych antenatów, fundatorów bazylik, kole-

giów i szpitalów w ojczyźnie. Po tym Najjaśniejszej Królowej J.Mci polskiej, 

pani i monarchini naszej, tu w Rzymie rezydującej, i Najjaśniejszego Królewica 

J.Mci Aleksandra, syna jej, którzy lubo przy teraźniejszych ciężkościach czasów 

w Polsce i swoich ekspensach królewskich zostają, hojną jednak z wrodzonej 

sobie dobroci pańskiej i życzliwości przeciw narodowi naszemu, według geniu-

szu swego królewskiego i teraźniejszych koniunktur, na tę fabrykę jałmużną 

obdarzyli. Item, partykularnych osób nacyjonalistów, [k. 3r] którzy nie mając 

dóbr stałych w Polsce i intrat pewnych, lecz tylko labore manuum suarum 

et industria żyjąc, według kondycyi i możności swojej, duo minuta aera alias 

omne suum nihilum contulerunt, affectu magis et bona voluntate, quam censu 

et facultate praecundo. Obcych zaś nowego przykładu Ojca Świętego, który 

do tej chwalebnej imprezy naszej przykładając się, jakoby kamień fundamen-

talny założył, gdy kawał placu na rozprzestrzenienie tej naszej fabryki wielce 

potrzebny (który na 300 szkutów rzymskich jest szacowany) na instancyją J.O. 

[Jaśnie Oświeconego] Księcia J.Mci kardynała Albaniego, protektora naszego 

polskiego, synowca swego, chętnie darował. Item narodów, którzy dla honoru 

imienia swego fortuny łożą i apparencyją tu wielką z ujmą wygód swoich czy-

nią. Nie należy tedy przetorowanego przez takie osoby do chwalebnej imprezy 

gościńca wspaniałego animuszu Polakom odstępować i od nich różnemi się 

pokazywać. 

9. A in quantum by się kto ciężkiemi czasami miał wymawiać, jak się trafia ozięb-

łym, tedy mu na to ma replikować pomieniony kwestor, że jeszcze nie jesteśmy 

do szczętu i ostatniej kropli krwie tak wyniszczeni, żebyśmy się nie mogli na 

małą zdobyć i złożyć po tynfie albo po taleru od osoby, kwotę, która gdy się 

zgromadzi w jedną massę, uczyni znaczną summę: wszak jesteśmy synami, 

potomkami i sukcessorami tych, którzy na pomnożenie wiary świętej kato-

lickiej, zaszczyt ojczyzny, kościołom i szpitalom i całe substancyje, i znaczne 

części fortun swoich ochotnie wydzielali i ofiarowali. A kto Panu Bogu ofiaruje 

dla chwały jego i miłości bliźniego, ten nie rozprasza, nie czyni fortunie swojej 

ujmy, ale owszem przymnaża onej. 

10. Przełożyć też I.Mciom przed oczy świeży przykład dwojaki, jeden tuteczny, 

wielebnych  ojców kapucynów, którzy nihil habentes, nec possidentes, ani dóbr, 

ani czynszów, ani prowizyi i owszem nec pro crastino reservantes, sed vere 





mendicantes et in sola paupertate fundati, a przecież w ubóstwie swoim wyże-

brawszy kilkadziesiąt tysięcy szkut rzymskich razem, na przeszłą kanonizacyję 

świętego Feliksa zakonu swego złożyli. Drugi nacyi francuskiej, która w po-

dobnych będąc jako nasze królestwo okolicznościach, a przecię tu w Rzymie 

nierównie większą i kosztowniejszą na sławę funduje i prowadzi fabrykę, i na 

nię się w królestwie swoim ochotnie motu et zelo proprio sine ulius suggestu 

et impulsu składa.

11. Dołożyć tego, że ta jałmużna nie tylko w Niebie, ale i tu na ziemi, to jest w ak-

tach i księgach kościelnych według zwyczaju dawnego na wieczną pamiątkę 

będzie zapisana albo też trybem tutecznym nomina benefactorum marmoribus 

insculptetur et publicae lectioni exponentur, gdy każdy kto tu przybędzie, na 

tej fabryce wyczyta dokument pobożności polskiej tym chwalebniejszy, tym 

przyjemniejszy, że in medio bellorum aestu, przy utrapieniu teraźniejszym i roz-

ruchach wojen- [k. 3v] nych zebrany i spendowany. Co u świętych patronów 

wymoże, aby Majestat Boski błagali o pożądany pokój i przywrócenie szczęśli-

wych czasów. Przeciwnym zaś sposobem, gdyby ci dobrodzieje szczodrobliwej 

ręki swojej (czego Boże uchowaj) umknąć mieli na tę fabrykę, tedy dalsze po-

śmiewisko i urąganie postronnych na cały swój naród i Koronę Polską ściągną 

i o wieczną onę censurę przyprawią. Gens sine consilio et prudentia, caeperunt 

aedificare et non potuerunt consumare. Ta zaś detrakcyja, tam in communi, 

quam in particulari, każdego najmniejszą osobę, który się Polakiem rodził, 

będzie się tykała i powinna mu sensum uczynić. 

12. Wytłumaczyć i to, że gdy ta fabryka skończona będzie i pożytek swoich bu-

dynków i domów, które się wybudują, większy nierównie niż przedtym czynić 

pocznie, natychmiast po wypłaceniu summ kapitalnych, zaciągnionych na wy-

stawienie onej, obliguje się kościół nacyjonalny dwóch kapłanów prócz dawnych 

trzech przybrać, którzy codziennie za dobrodziejów żywych i umarłych, tych 

wszystkich, którzy według możności swojej złożą to pomienione charitativum 

subsydium, wiecznemi czasy odprawować msze święte będą. 

13. I w tym dobrodziejów upewnić (jeżeliby mieli jaką wątpliwość albo diffidency-

ją), że my, prowizorowie, wszytkę te kollektę subsidii charitativi, cokolwiek się 

nazbiera, to całe i zupełnie na pomienioną fabrykę wydać i spendować, i z onej 

komu będzie należało rachować się, jako to na przykład kardynałowi J.Mci pol-

skiemu protektorowi albo przed komisarzami, których Najjaśniejszy Król J.M. 

albo Najjaśniejsza Rzeczypospolita do rachunku deputować tu będzie raczyła, 

obligujemy się i owszem jeżeliby z percepty i ekspensy na tę fabrykę co zbyło, 

tedy z tych remanentów kościoła by się przyczyniło i przyozdobiło, czego jest 

także wielka potrzeba. 

14. A na ostatek tego też nie przypominać I.Mciom przełożyć i owszem usilnie 

I.Mciów prosić, ażeby tam in particulari dobroczynność swoją świadczyli, con-

currendo singuli celeri manu ad contribuendum pro posse et facultate, jeden 

drugiemu początkiem i powodem będąc do przykładu, quam in uniwersali, 

seu in communi  promovendo ten pilny interes na sejmie i na sejmikach, i na 

publicznych obradach, gdyż ta res non patitur moram. Fabryka już jest in 

opere, ustawiczna ekspensa ustawicznego potrzebuje supplementu et qui cito 

dat, bis dat. 

15. Należałoćby według zdania i opinii niektórych I.Mciów, dla lepszego waloru 

i pozorniejszej tej naszej suppliki, zażyć instancyi Ojca Świętego albo kardynała 





J.Mci naszego protektora do Najjaśniejszego Króla J.Mci szczęśliwie panującego, 

do stanów Rzeczypospolitej, lecz wziąwszy w lepszą uwagę i refleksyją, uznali-

śmy rzecz [k. 4r] mniej przyzwoitą generosae menti et indoli Polonae innatum 

ipsi zelum et fervoram ad pium opus pro Dominus Dei decore, patriae honore 

et bono publico impendendum, przez cudze interpozycyje excitare, gdyż takowa 

instancyja tak wielkich personatów pachnęłaby reprehensyją narodu naszego; 

zaczym zważywszy rzecz nudam et simplicem nostram supplicationem, recto 

stylo et candore Polono do I.Mciów dobrodziejów interponimus i miasto re-

kommendacyi instancyjalnych pomienione Decretum Sacrae Congregationis 

Episcoporum et Regularium de verbo ad verbum przy tej instrukcyi ingrossu-

jemy i one podpisem rąk naszych, przyciśnieniu pieczęci nacyjonalnej stwier-

dzamy. Działo się w Rzymie, anno et die ut supra. 

 – –

[k. 5v] decretum

Sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum Sanctae Romanae 

Ecclesiae cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium 

praeposita, attenta relatione eminentissimi Albani, praefatae ecclesiae protectoris, 

supplicem libellum benigne remisit eminentissimo Urbis vicario, ut veris existenti-

bus narratis et quatenus media nimis damnosa non suppetant, petitam facultatem 

imponendi censum pro summa scutorum quatuor mille pro sua arbitrio et pruden-

tia oratoribus impertiatur, ita tamen ut dicta pecunia in causam expressam integre 

et fideliter erogetur et censu ipse intra terminum ab eminentia sua praefigendum, 

sub paenis contra alienantes bona ecclesiae appositis omnino redimatur. Romae.

G[asparus] cardinalis Carpineus. 

Ksiądz Sebastian Mulinowicz, archidiakon zawichoski kościoła i szpitala nacyjo-

nalnego św.  Stanisława w Rzymie rektor, manu propria.

Ksiądz Aleksander z Bnina Opaliński, kustosz katedralny poznański, kościoła i szpi-

tala św. Stanisława w Rzymie prowizor, manu propria.

Ksiądz Franciszek Kczewski, kanonik chełmiński, św. Stanisława prowizor, manu 

propria.  

Ksiądz Józef z Miączyna Miączyński, kanonik warszawski, św. Stanisława prowizor, 

manu propria.

Franciszek Wierusz Kowalski, św. Stanisława kościoła i szpitala prowizor, manu 

propria.





aneks l

Memoriał do Polaków z prośbą o wsparcie dalszej budowy hospicjum 

polskiego w Rzymie, opatrzony listą dotychczasowych darczyńców 

� kościół i hospicjum polskie w Rzymie, 30 kwietnia 1717 roku

� źródło: AKHSS, sygn. I-17 k. 155r–159v.

[k. 155r/1r19] In Nomine Sanctissimae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, 

Amen.

Ad maiorem Dei gloriam, Beatae Mariae Virginis cultum, sancti Stanislai, alioru-

mque divorum patronorum incliti Regni Poloniae honorem.

Kościół nacyi polskiej pod tytułem św. Stanisława Biskupa założony w Rzymie 

ponawia swoją dawną do wszystkich I.Mciów swoich Dobrodziejów po całej Ko-

ronie Polskiej, Wielkim Księstwie Litewskim i inszych prowincyjach jej przyłączo-

nych, przez swego kwestora umyślnego wniesioną supplikę, nie tak swoim, jako 

raczej imieniem wszystkich świętych patronów narodu i Królestwa Polskiego, na 

których imię i cześć ten dom Boży jest fundowany i ołtarze w kościele tutejszym 

są dedykowane. Teraz znowu o szczodrobliwe i dobroczynne wspomożenie na 

dokończenie walnej fabryki swojej tak szpitala, albo raczej hospicyjum swego dla 

pielgrzymów swoich nacyjonalistów, codziennie tu do Rzymu na miejsca święte, 

na nabożeństwo z całej Korony Polskiej i inszych księstw i prowincyi sobie przy-

ległych, liczno przychodzących, wymurowanego, jako też i domów jego własnych, 

temu szpitalowi należących, nowo wymurowanych i oraz na zniesienie summ 

kapitalnych wielkich na prowizyję na tę fabrykę zaciągnionych et consequenter 

na oswobodzenie swoich dóbr z długów. A to według informacyi niżej opisanej. 

Będzie Pan Bóg zapłatą i ci święci patronowie polscy gorącemi intercessorami 

do Majestatu Boskiego, aby szczęśliwe progressy tak całej Koronie Polskiej in 

communi, jako też i partykularnym osobom, fundatorom i dobrodziejom, którzy 

jakąkolwiek donatywą na tę fabrykę, ten dom Boży opatrzą i wspomogą, hojnie 

użyczył i złote lata przywrócił. 

instrukcyja super moderno statu ecclesiae nostrae nationalis 

et hospitalis 

Wiadomo jest, nie tylko tu w Rzymie, ale prawie całemu światu polskiemu, jako 

walna fabryka pomieniona świętego Stanisława już po większej części skończona, 

to jest wymurowany szpital albo dormitarz dla pielgrzymów Polaków20, którzy tu 

[k. 155v/1v] pieszo na przebłaganie Majestatu Boskiego za swe nieprawości i defekta 

codziennie liczno przychodzą, aby po przebytych swoich przykrych podróżach 

i ciężkich niewczasach mieli tu w Rzymie według trybu inszych nacyi, królestw 

i państw sfatygowani gdzie wypocząć przez kilka dni i głowy skłonienie. Potym 

kościoła się cokolwiek poczyniło21. Domy nowe wymurowane do najęcia. A na 

ostatek domy kościelne do najęcia, które przedtym były stare pustki i obmierzłe 

chałupy, obaliwszy z gruntu przemurowały się nowo na lepszą figurę, ażeby z nich 

 Poza foliacją jednostki archiwalnej druk posiada również własną, podaną tu po ukośniku.

 Na marginesach druku umieszczono w formie krótkich haseł najważniejsze zagadnienia poruszane 

w danym miejscu w treści instrukcji. Tu: Wymurowany szpital dla pielgrzymów.

 Na marginesie: Kościoła się przyczyniło





prowent na opatrzenie kościoła, szpitala, zapłatę ministrów i wszystkich potrzeb 

jego szedł i obracał się22. Jako to dowodzi się i justyfikuje memoryjałem na ostatku 

położonym. Ale i Jaśnie Wielmożny J.M. pan Chomentowski, wojewoda mazowie-

cki nasz W.Mci pan i dobrodziej i z J.Mcią swoją, nawiedzając tu miejsca święte 

i to też z łaski swojej widział, uznał i przed całą Rzecząpospolitą obiecał, da Bóg, 

za szczęśliwym powrotem swoim przyznać i donatywa obesłać. 

Ta zaś fabryka wymurowała się groszem rozmaitym, to jest pieniądzmi23 częścią 

kościelnemi z summ kapitalnych wyderkaffowych na półtrzecia tysiąca szkutów 

rzymskich zniesionych wybranemi i obróconemi24, częścią jałmużną po samej tylko 

Koronie Polskiej i niektórych województwach, to jest Wielkiej i Małej Polszcze, 

Ruskim i Warmińskim Księstwie (bo Wielkie Księstwo Litewskie tylko obiecało 

i przez lauda na sejmikach uchwaliło) na 30 tys. złotych polskich wyproszona25, 

ale najwięcej summami kapitalnemi tu w Rzymie na interes albo na prowizyją od 

różnych kredytorów partykularnych na 12 tys. szkutów rzymskich zaciągnionemi26 

albo pożyczanemi, jako się dowodzi przez memoryjał Sacrae Congregationi Episco-

porum et Regularium przez nacyją podany i tu na ostatku położony, w którem jest 

wyrażona specyfikacyja kwoty, które sumy zaciągnione porachowawszy na monetę 

polską, wyniosła 120 tys. złotych polskich, jako się będzie likwidowało swego czasu, 

przed kim będzie należało, a osobliwie przed kardynałem J.Mcią Albanim, protek-

torem Królestwa Polskiego, regestrami autentycznemi percepty i wydatków27, które 

się piszą na wieczną pamiątkę i konserwują się in archivio kościoła, a jeszcze bo 

został kościół winien rzemieślnikom, co nie mógł wystarczyć dopłacić, nie mając 

gotowych pieniędzy na 3 tys. szkutów rzymskich, alias na 30 tys. polskich, które 

koniecznie trzeba jak najprędzej zapłacić, bo im ex iustitia należą, a potym przykrzą 

się o nie i mogą do prawa pociągać kościół o nie28.

Potym zaś czwartą część tej fabryki trzeba dokończyć, to jest czwartą część domów 

kościelnych, stare lepionki obalić29, a [k. 156r/2r] nowe murować, bo w tym zawisł 

punkt honoru całego narodu polskiego, na którą jeszcze wynidzie znaczna summa, 

najmniej na 8 tys. szkutów rzymskich albo na 80 tys. złotych polskich.

In summa, gdy się ta fabryka zupełnie zakończy, nieomylnie wyniesie na 30 tys. 

szkutów rzymskich albo na naszą monetę rachując, na 300 tys. złotych polskich, 

a jeszcze nie wyśmienitą i nie bardzo wspaniałą nazbyt do proporcyi będzie tak 

wielkiego królestwa i cnego narodu polskiego fabryka, lecz tylko ozdobna i miernie 

przystojna30. 

Dlatego zaś ta fabryka będzie tak siłę kosztowała na naszą monetę, albowiem tu 

w Rzymie, począwszy od chleba, wszystko drogo. Więc i materyją do budowania 

nader droga, jako to cegła, wapno, kamienie, drzewo, żelazo i insze rzeczy należące, 

także i sam rzemieślnik prawie nierównie droższy, in decuplo więcej niż w Polsce, 

czego się daje tym, co nie wiedzą ceny i rzeczy w Rzymie i tym, którzy tu nie bywali, 

 Na marginesie: Domy nowe, wymurowane do najęcia.

 Na marginesie: Jakiemi pieniądzmi.

 Na marginesie: Część kościelnemi.

 Na marginesie: Część wyproszonemi. 

 Na marginesie: Najwięcej pożyczanemi na interes na  tys. szkutów rzymskich.

 Na marginesie: Wydało się gotowizny na  tys. szkutów rzymskich.

 Na marginesie: A prócz tego został winien kościół rzemieślnikom. 

 Na marginesie: Item trzeba dokończyć ostatek domów, na co wynidzie kilka tysięcy szkutów 

rzymskich. 

 Na marginesie: Cała zaś fabryka będzie kosztowała na  tys. szkutów rzymskich.





takowy dowód i próba31. Iż drzewo jedno na balk do powały albo do stropu, kasz-

tanowe, długie na 15 łokci, a miąższe na objęcie chłopa, które kupił kościół, musiał 

zapłacić 21 szkutów rzymskich, co uczyni naszych złotych polskich 210, któreby 

u nas w Polscze, w najdroższym kraju, wziął za dwa talary bite, to stąd wziąć mia-

rę i do innych materyjalnych rzeczy, uczynić illacyją, że na to się pieniędzy musi 

wychodzić i na polskie pieniądze wielką liczbę, a na rzymskie mierną. 

A na to pieniędzy żadnych, a tym bardziej summ, kapitałów wielkich kościół nie 

ma32, bo ich nigdy nie miał, bo kościół nasz polski jest między inszemi kościołami 

nie tylko inszych nacyi, ale i inszych prowincyi, miast i kongregacyi, a i prawie 

między wszystkiemi kościołami rzymskimi nader ubogi i najuboższy, który tak 

sobie imaginować potrzeba, jako żebraka nagiego albo odartego, między panami 

bogato odzianemi posadzonego i to ubóstwo jego wszystkim jest widome z hańbą 

i ohydą całego narodu polskiego. Jako się dostatecznie w przeszłych drukowanych 

insktrukcyjach wyraziło, tylko się sztuką i konceptem tą nędzą pokrywa i swoją 

rzecz zdobi dla ludzi, ale osobliwie w tej fabryce industryją się wielką nadrabia, 

że naprzód na nieustannej prowidencyi Boskiej, która z łaski Bożej nie omyliła, 

a potym też na nadziei szczodrobliwości dobrodziejów i fundatorów pobożnych 

nacyjonalistów zakłada fundament. 

A przeto, jako tę imprezę zaczętą fabryki w oczach całego chrześcijaństwa i wszyst-

kich prawie narodów zapatrujących się kończyć nieomylnie potrzeba, tak też do niej 

ochotnie concurrere charitativo subsidio i oraz na zapłacenie tych zaciągnionych 

[k. 156v/2v] summ kapitalnych adiutricem porrigere dextram I.Mciom panom na-

cyjonalistom należy z tych przyczyn:

Naprzód33, że w tym zawisł punkt honoru całego narodu polskiego, bo insze króle-

stwa i nacyje mają tu swoje kościoły wspaniałe, bogate, prowizyjami dostatecznemi 

opatrzone, z których nie tylko collegia kapłanów ad officiandas illas horis canonicis 

et conventualibus missi, lectis na 50 albo 60 mszy codziennie odprawujących fovent 

et sustentant, ale też pannom kilkudziesiąt swoim nacyjonalnem po 50 szkutów 

corocznie posagu dają, a po tym reclinatoria nie tylko na zdrowych peregrynów, 

ale też i na chorych apteki z lekarstwami mają, medyków salariant, a prócz tego 

festa swoich świętych patronów nacyjonalnych, bogato et sumptuosissimo appa-

ratu, sadząc się jeden nad drugiego piękniej, kilka razy w rok odprawują, jako 

się w pierwszych processach drukowanych wyraziło. A nasza nacyja polska nie 

może im korespondować nie tylko zupełnie we wszystkich tych apparencyjach 

i pobożnych akcyjach, ale i w jednej mizernie, bo res angusta domi, ledwie tylko 

kościół może trzymać rektora, zakrystiana i kapelana in forma pauperum, gdy im 

tylko prowiduje samą mansyją i co dzień juliusz za mszą płacić, jeżeli ją odprawi 

i nic więcej. A potym pielgrzymom nocleg przez 15 dni i juliusz na odchodne dają, 

bo insze kościoły tutejsze nacyjonalne, jako to hiszpański, francuski, niemiecki, 

portugalski i drugich, mają po 10 albo 15 tys. szkutów rzymskich intraty co rok, 

a nasz kościół polski nie ma tego i dzisiątej części i nie będzie miał, gdy skończy 

całą fabrykę, tylko najwięcej na 700 szkutów z domów i wyderkaffów albo, jako 

tu zowią, ex locis montium, z których tak wielkie ciężary musi ponosić, jako się 

wypisuje na ostatku spartiment, i jeszcze bardzo licho i skąpo wystarczyć może. 

 Na marginesie: Bo w Rzymie wszystko drogie in decuplo niż w Polsce.

 Na marginesie: Figura i bogactwa kościoła polskiego w Rzymie. 

 Na marginesie: Dla jakich przyczyn te fabrykę kończyć potrzeba. 





A przecie należałoby według wspaniałego geniuszu starożytnych Polaków i cnego 

królestwa honor podobną figurę tu w oczach całego chrześcijaństwa i wszystkich 

narodów pokazywać i to czynić, co oni czynią, i tym pielgrzymom lepszą wygodę 

świadczyć, bo alias stymy żadnej tu nie mamy Polacy i owszem częste urągania 

i eksprobracyje odnoszemy, jako tego nasłuchają się ci wszyscy, co tu bywają. 

Druga, że jest potrzebna całą insułę albo strukturę fabryki zamknąć i zakończyć 

dla proporcyi i symetryi. 

Trzecia, że jest naznaczony termin kościołowi do znoszenia tych summ kapital-

nych zaciągnionych na tę fabrykę i oswobodzenia zupełnego z długów kościoła 

naszego dziesięciu lat przez zwierzchność papieską, to jest przez dekret Sacrae 

Congregationis Episcoporum et Regularium34, z której pozwoleniem i [k. 157r/3r] 

licencyją tą pieniądze się brały i zaciągały na interess i ten termin za kilka lat 

prędko wynidzie, i zakończy się, bo się już począł więcej niż cztery lata. Które 

oswobodzenie i zniesienie summ kapitalnych, gdy nie zajdzie punktualnie na ten 

czas naznaczony, tedy prócz wstydu całego narodu, nastąpią censury kościelne 

Ojca Świętego, które nieomylnie przycisną nie tak kościół, jako całą nacyję albo 

tych co będzie należało do zniesienia i wrócenia tych summ kapitalnych i dosyć 

uczynienia dekretom pomienionym, i przyniosą wielki dyshonor całemu narodowi 

polskiemu albo nastąpiłby sekwestr wszystkich intrat kościelnych z tych domów 

nowo wymurowanych pochodzący, który by aplikował te wszystkie intraty kredy-

torom ad extenuationem totalem summ kapitalnych, a tymczasem, dlatego ustać 

by musiała chwała Boska w kościele, to jest, obligacyje mszy świętych, opatrzenie 

kościoła i szpitala, i zapłata ministrom, do czego żeby nie przyszło, trzeba temu 

zawczasu zabiegać, a teraz z łaski Bożej obracają się regularnie, częścią na zapłatę 

prowizyi albo interessów tym kredytorm od summ kapitalnych, częścią na wyli-

czone potrzeby kościoła i szpitala. 

A zaś gdy się wypłacą te summy kapitalne, to wrócą się do kościoła te pensyje albo 

prowent z domów pochodzący zupełnie i będzie się obracał na stronę i potrzeby 

kościoła, to jest na fundacyją wieczną albo aukcyją trzech kapłanów nowych, któ-

rzy do pierwszych trzech przyłączeni, będą codzienne odprawować tu msze święte 

za tych wszystkich dobrodziejów i fundatorów in communi żywych i umarłych, 

którzy czymkolwiek opatrzą na tę fabrykę, oprócz tego potym pielgrzymi polscy 

codziennie modlitwy swoje święte ofiarować i aplikować za nich dwa razy na dzień, 

kładąc się spać i wstając. A co największa, że honoru stąd nacyi przybędzie, gdy się 

ta fabryka należycie zakończy i ludzie obmawiający nacyję polską dla nieczułości 

swojej obmawiać przestaną. 

Dla zachęcenia zaś prędszego do tego miłosiernego uczynku i pobudki większej 

dobrodziejów, i prętszej donatywy na ten kościół i szpital, jako też dla informacyi 

dostatecznej, co Pan Swierski [Świrski], kwestarz po Polszcze wyprosił na ten szpi-

tal i posłał tu do Rzymu, wypisuje się zupełny regestr albo katalog dobrodziejów 

teraźniejszych, którzy na tę nową fabrykę ochotnie Panu Bogu ofiarowali i posłali 

z Polski, żeby wiedzieć skąd od kogo i siłę z Polski na fabrykę przyszło, za których 

będzie obligowany kościół i zacznie wtenczas obligi odprawiać, gdy się te długi 

wypłacą. 

 Na marginesie: Wychodzi termin za kilka lat wrócenia sum kapitalnych. 





[k. 157v/3v] nomina benefactorum, qui libenter contulerunt et 

actualiter transmiserunt, transcripta ex libro originali, qui 

in ARCHIVIO [s] ecclesiae nationalis ad perpetuam rei memoriam 

conservatur

«Manum suam aperuerunt inopi et palmas suas extenderunt ad papuperem, non 

timebunt Domui suae ad frigoribus nivis». Proverb. [Liber Proverbiorum] 31.

Eleemosynas illorum enarrabit omnis Ecclesia sanctorum.

J.O. Książę J.M. arcybiskup gnieźnieński35 ex persona sua contulit 100 czerwonych 

przez J.Mci pana Morantego, za które tu posłał J.M. pan Moranty weksel przez 

ojców jezuitów na szkutów rzymskich 176.

J.W.J.M. ksiądz arcybiskup lwowski36 donavit 10 czerwonych złotych, faciunt 

scuta 17.

J.O. Książę J.M. ksiądz biskup krakowski37 de proprio donavit i posłał in anno 1713 

mense Januario 340.

J.W.J.M. ksiądz biskup kujawski38 ex collectis per suam dioecesem Vladislaviensem 

posłał in anno 1714 800 tynfów, za które tu w Rzymie dano szkutów 108,50.

J.W.J.M. ksiądz Tarło, biskup poznański39 ex dioecesi sua Posnaniensi in anno 1714 

in Januario 180.

J.O. Książę J.M. biskup warmiński40 posłał partim ex liberalitate sua, partim ex 

collectis per dioecesim in specie czerwonych złotych 100, które tu oddał J.Mci 

księdzu Salaroli, qui reducti ad M.R. faciunt scuta 180.

J.O. Książę J.M. biskup krakowski41 ex donates przez J.Mci pana hetmana i całe woj-

sko 14 tys. florenorum Polonicalium in 1714 anno, qui reducti faciunt scuta 510.

J.W.J.M. ksiądz Tarło, biskup poznański42 ex collectis iterum in sua dioecesi albo 

województw wielopolskich [s] posłał in anno 1714 66,60.

J.M. ksiądz Józefowicz, kanonik oficjał lwowski ex dioecesi Leopoliensi in anno 

1714 188,70.

J.M. ksiądz sufragan poznański, nominat inflancki43 z województw wielkopolskich 

in anno currenti 1718 in Februario per cambium J.Mci księdza nuncjusza papie-

skiego contulit Hungaricos 50, za które dano 85.

Reverendissimum capitulum Varmiensem dedit per reverendissimum dominum 

Ludovicum Fantoni, canonicum suum 82.

J.M. ksiądz Hozjusz, kanonik krakowski, in anno 1714 odesłał de proprio 8,50.

[k. 158r/4r] J.W.J.M. pan Denhoff, marszałek konfederacki donavit przez J.Mci księ-

dza Żuchowskiego scuta 54.

Reverendissimus dominus Sebastianus Mulinowicz, archidiaconus Zavichostensis, 

rector sancti Stanislai donavit de proprio 100.

Książę J.M. kardynał Odeschalchi, przyjachawszy do Rzymu in anno 1715 men-

se Martio, oddał rectoris sancti Stanislai przez swego gentilinoma Hungaricos in 

specie 241, które mu oddano w Polszcze in discessu, pro fabrica sancti Stanislai 

 Stanisław Szembek, arcybiskup gnieźnieński 1706–1721.

 Jan Skarbek, arcybiskup lwowski 1713–1733.

 Kazimierz łubieński, arcybiskup krakowski 1710–1719.

 Felicjan Konstanty Szaniawski, arcybiskup kujawski (włocławski) 1706–1720.

 Michał Bartłomiej Tarło, arcybiskup poznański 1710–1715.

 Teodor Andrzej Potocki, arcybiskup warmiński 1712–1723.

 Kazimierz łubieński, arcybiskup krakowski 1710–1719.

 Zob. wyżej przyp. .
 Krzysztof Antoni Szembek, arcybiskup poznański 1716–1720.





deportanda, non specificantur, quidem skąd provenerunt, lecz probabiliter cre-

ditur, że w diecezyi krakowskiej zebrane, bo mu je oddał J.M. ksiądz Hozjusz, 

audytor Księcia J.Mci biskupa krakowskiego, qui Hungarici reducti ad M.R. faciunt 

scuta 433,80.

J.W.J.M. Tarło, biskup poznański44 iterum ex oblatis województw wielkopolskich 

przesłał szkutów rzymskich 100,30.

J.M. ksiądz Hozjusz in anno 1715 odesłał oblatam eleemosynum od księdza Krzysz-

tofa Rogozińskiego Hungaricos 4, faciunt scuta 7,20.

J.M. Tarło, sufragan poznański45 posłał ex oblatis województw wielkopolskich Hun-

garicos 100 per cambium nuncii apostolici 170.

J.M. ksiądz Józefowicz, kanonik lwowski ex dioecesi Leopoliensi przesłał przez 

weksel Hungaricos 51, za które oddał ksiądz Schiara, teatyn, tu w Rzymie in anno 

1716 die 2 Novembris scuta 86,70.

J.M. ksiądz sufragan poznański46 z województw wielkopolskich in anno currenti 

1718 in Februario per cambium J.Mci księdza nuncjusza papieskiego contulit Hun-

garicos 50, za które dano szkutów 85.

J.M. Świrski, kwestor, co wyprosił po Polszcze i posłał już in anno 1713 per cambium 

ojców jezuitów 30,60.

Anno 1716 die 31 Octobris przywiózł mi i oddał J.M. ksiądz Wodzicki, kanonik 

krakowski od J.Mci księdza Józefowicza, kanonika lwowskiego konsygnowane 

Hungaricos 80 in specie, faciunt scuta 144.

Z Zamościa od nieboszczyka księdza Sikorskiego, J.Mci księdza Pawoło- [k. 158v/4v] 

wicza i J.Mci księdza Ormiańskiego, kanoników tamtecznych, provenerunt Hun-

garicos 15, qui reducti faciunt 27.

Anno 1717 J.M. ksiądz Salaroli, teatyn dał ab ignota persona Italiana occultum 

eleemosynam scutorum 30.

Anno 1717 ksiądz Kolarski z diecezyi łuckiej, co złożył u niego pan Świrski kwestor, 

odesłał przez pana Morantego Hungaricos 15, qui reducti 27.

J.M. ksiądz Waleszyński, custos sancti Michaelis Cracoviae, magior domo J.Mci 

pana Małachowskiego, wojewodzica poznańskiego, in discessa ex Urbe dał Hun-

garicos 3, die 5 Novembris, qui faciunt scuta 5.

J.M. pan Tarło, starosta stężycki darował, będąc tu praesens, scuta 3,35.

J.M. pan Lanckoroński, kasztelanic radomski szkutów 3,35.

J.M. ksiądz Józefowicz, kanonik lwowski odesłał in anno praesenti 1718 die 1 Julii, 

eleemozyny od ziemie przemyślkiej [s] wydanej Hungaricos 26, qui reducti ad 

M.R. faciunt scuta 46,8047.

J.W.J.M. pan Stanisław Chomentowski wojewodzic mazowiecki, będąc tu w Rzymie, 

obiecał przysłać z Polski 100 czerwonych złotych, a J.M. pani Wojewodzina, insze 

I.Mcie Damy do podobnej szczodrobliwości pociągać.

J.W.J.M. pani Ludwika Załuska, kasztelanowa rawska obiecała z łaski swojej posłać 

donatywę czerwonych złotych 25 i inszych I.Mciów przykładem swoim do podobnej 

dobroczynności zachęcać. 

 Zob. wyżej przyp. 21.

 Zob. wyżej przyp. 21.

 Zob. wyżej przyp. 21.

 Na marginesie podsumowanie jałmużny: , [skudów rzymskich].





A że tylo summ, nie więcej, posłano na tę fabrykę z Polski tu do Rzymu, co się wyżej 

specyfikowało, dowodzi się listami oryginalnemi pisanemi od tych, co te summy 

posyłali do nacyi, które tu konserwują ad perpetuam rei memoriam. 

– –

[k. 159v/5v] decretum48

Sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum Sanctae Romanae 

Ecclesiae cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium pra-

eposita, attenta relatione eminentissimi Urbis provicarii, eidem benigne remisit, 

ut veris existentibus narratis et dummodo non suppetant media minus damnosa, 

petiam facultatem sumendi ad censum praefata scuta tria millia pro suo arbitrio 

et prudentia oratoribus concedat. Ita tamen, ut dicta pecunia in causam superius 

expressam fideliter convertatur et census imponendus infra decennium deposita 

quotannis rata sub paenis contra Ecclesiarum bona alienantes, in casu contraven-

tionis omnino incurrendis extinguatur. Romae 30 Aprilis 1717.

Fr. cardinalis de Abdua. 

Sebastian Mulinowicz archidiaconus Zawichostensis in ecclesia cathedrali Craco-

viensi, ecclesiae nationalis Polonorum in Urbe rector manu propria.

Nicolaus de Michałow Michałowski decanus cathedrae Premislensis, ecclesiae na-

tionalis Polonorum provisor manu propria.

Franciscus Omański canonicus Sandomiriensis, ecclesiae nationalis Polonorum 

provisor manu propria.

Valentinus a Wybranow Chlebowski praepositus Casimiriensis, ecclesiae nationalis 

Polonorum provisor manu propria.

Christophorus Stawiński Sacrae Regiae Maiestatis secretarius, ecclesiae nationalis 

Polonorum provisor manu propria.

 Na marginesie, obok treści dekretu: Dekret Sacrae Cngregationis, którym naznaczony jest termin 

lat […] do wypłacenia tych summ kapitalnych choć na raty.
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57. Rzut poziomy południowej części hospicjum polskiego w Rzymie wzdłuż via 

dei Polacchi, bj, sygn. ir 958. Fot. bj

58. Rzut poziomy południowej części hospicjum polskiego w Rzymie wzdłuż 

Vicolo dei Polacchi, bj, sygn. ir 959. Fot. bj

59. Rzut poziomy południowej części hospicjum polskiego w Rzymie wzdłuż 

Vicolo dei Polacchi, bj, sygn. ir 960. Fot. bj

60. Świeczniki, ok. 1750, hospicjum polskie w Rzymie. Fot. T. Śliwiński 

61. Świecznik, druga połowa xviii w., kościół polski w Rzymie. Fot. T. Śli-

wiński

62. Nierozpoznany architekt, Rzut poziomy i przekrój podłużny kościoła św. Sta-

nisława w Rzymie, po 1773, dotychczas w literaturze jako rysunek I. Brocchie-

go sprzed 1773, Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królew-

skim w Warszawie, nr inw.  FC-ZKW/738/ab, depozyt w  Zamku Królewskim 

w Warszawie – Muzeum, nr inw. ZKW-dep.FC/575/ab. Fot. Małgorzata Nie-

wiadomska, Andrzej Ring





63. I. Brocchi (?), projekt chóru muzycznego, ok. 1773, akhss, teka i/11. 

Fot. T. Śliwiński

64. I. Brocchi (?), projekt balustrady chóru muzycznego, ok. 1773, akhss, teka 

i/19. Fot. T. Śliwiński

65. I. Brocchi (?), projekt balustrady chóru muzycznego, ok. 1773, akhss, teka 

i/18. Fot. T. Śliwiński

66. I. Brocchi (?), projekt balustrady w prezbiterium, ok. 1773, akhss, teka i/20. 

Fot. T. Śliwiński

67. I. Brocchi (?), projekt balustrady balkonu w prezbiterium, ok. 1773, akhss, 

teka i/21. Fot. T. Śliwiński

68. J. K. Wörle (?), projekt prospektu organowego, ok. 1773, akhss, teka i/12. 

Fot. T. Śliwiński

69. Projekt dekoracji ornamentalnej, ok. 1775, akhss, teka i/22. Fot. T. Śli wiński

70. Projekt motywu ornamentalnego, ok. 1775, akhss, teka i/24. Fot. T. Śli wiński

71. Projekt motywu ornamentalnego, ok. 1775, akhss, teka i/25. Fot. T. Śli-

wiński

72. Projekt dekoracji ornamentalnej, ok. 1775, akhss, teka i/23. Fot. T. Śli wiński

73. Dekoracja sklepienia nawy kościoła polskiego w Rzymie, 1773–1775. Fot. T. Śli-

wiński

74. Fragment dekoracji sztukatorskiej na sklepieniu nawy i prezbiterium kościoła 

polskiego w Rzymie, 1773–1775. Fot. T. Śliwiński

75. Fragment dekoracji sztukatorskiej w lunetach nawy kościoła polskiego w Rzy-

mie, 1773–1775. Fot. T. Śliwiński

76. Fragment dekoracji sztukatorskiej w lunetach nawy kościoła polskiego w Rzy-

mie, 1773–1775. Fot. T. Śliwiński

77. Fragment dekoracji sztukatorskiej na sklepieniu nawy kościoła polskiego 

w Rzymie, 1773–1775. Fot. T. Śliwiński

78. Balkon (coretto) w prezbiterium kościoła polskiego w Rzymie, 1773–1775. 

Fot. T. Śliwiński

79. Herb Rzeczypospolitej za Stanisława Augusta Poniatowskiego na łuku tęczo-

wym w nawie kościoła polskiego w Rzymie, 1773–1775. Fot. T. Śliwiński

80. Herb kardynała Stanisława Hozjusza nad chórem muzycznym w kościele 

polskim w Rzymie, 1773–1775. Fot. T. Śliwiński

81. Herb biskupa Jakuba Zadzika nad chórem muzycznym w kościele polskim 

w Rzymie, 1773–1775. Fot. T. Śliwiński

82. Ornat z fundacji biskupa Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego dla kościoła 

polskiego w Rzymie, przód, ok. 1746–1758. Fot. T. Śliwiński

83. Ornat z fundacji biskupa Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego dla kościoła 

polskiego w Rzymie, tył, ok. 1746–1758. Fot. T. Śliwiński

84. Dalmatyka z fundacji biskupa Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego dla 

kościoła polskiego w Rzymie, przód, ok. 1746–1758. Fot. T. Śliwiński

85. Dalmatyka z fundacji biskupa Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego dla 

kościoła polskiego w Rzymie, tył, ok. 1746–1758. Fot. T. Śliwiński

86. Herb biskupa Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego na ornacie z jego fun-

dacji, ok. 1746–1758. Fot. T. Śliwiński

87. Antepedium ze sceną Wskrzeszenia Piotrowina z fundacji biskupa Andrzeja 

Stanisława Kostki Załuskiego dla kościoła polskiego w Rzymie, ok. 1758–1760, 

mnk mkcz. Fot. mnk





88. Antepedium ze sceną Świadczenia przed królem z fundacji biskupa Andrzeja 

Stanisława Kostki Załuskiego dla kościoła polskiego w Rzymie, ok. 1758–1760, 

mnk mkcz. Fot. mnk

89. Antepedium ze sceną Śmierci św. Stanisława z fundacji biskupa Andrzeja 

Stanisława Kostki Załuskiego dla kościoła polskiego w Rzymie, ok. 1758–

–1760, mnk mkcz. Fot. mnk

90. Antepedium ze sceną Orły strzegące zwłok św. Stanisława z fundacji biskupa 

Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego dla kościoła polskiego w Rzymie, 

ok. 1758–1760, mnk mkcz. Fot. mnk

91. Antepedium ze sceną Pogrzebu św. Stanisława z fundacji biskupa Andrzeja 

Stanisława Kostki Załuskiego dla kościoła św. Stanisława w Rzymie, ok. 1758–

–1760, mnk mkcz. Fot. mnk

92. Relikwiarz św. Stanisława z fundacji biskupa Andrzeja Stanisława 

Kostki Załuskiego dla kościoła polskiego w Rzymie, awers, ok. 1742. 

Fot. T. Śliwiński

93. Relikwiarz św. Stanisława z fundacji biskupa Andrzeja Stanisława 

Kostki Załuskiego dla kościoła polskiego w Rzymie, rewers, ok. 1742. 

Fot. T. Śliwiński

94. Relikwiarz św. Stanisława z fundacji biskupa Andrzeja Stanisława Kost-

ki Załuskiego dla kościoła polskiego w Rzymie, fragment trzonu, ok. 1742. 

Fot. T. Śliwiński

95. Relikwiarz św. Stanisława z fundacji biskupa Andrzeja Stanisława Kostki Zału-

skiego dla kościoła polskiego w Rzymie, awers glorii, ok. 1742. Fot. T. Śliwiński

96. Relikwiarz św. Stanisława z fundacji biskupa Andrzeja Stanisława Kostki 

Załuskiego dla kościoła polskiego w Rzymie, weraikon na trzonie, ok. 1742. 

Fot. T. Śliwiński

97. Relikwiarz św. Stanisława z fundacji biskupa Andrzeja Stanisława Kostki 

Załuskiego dla kościoła polskiego w Rzymie, fragment stopy z kameryzacją, 

ok. 1742. Fot. T. Śliwiński

98. Relikwiarz św. Stanisława z fundacji biskupa Andrzeja Stanisława Kostki 

Załuskiego dla kościoła polskiego w Rzymie, inskrypcja na odwrocie stopy, 

ok. 1742. Fot. T. Śliwiński

99. Pieczęć biskupa Ignacego Dub-Dubowskiego na oprawie relikwii św. Stani-

sława, po 1928. Fot. T. Śliwiński

100. Posadzka w prezbiterium kościoła polskiego w Rzymie upamiętniająca bi-

skupa Andrzeja Stanisława Kostkę Załuskiego, 1758. Fot. T. Śliwiński

101. Portret biskupa Stanisława Kostki Załuskiego w hospicjum polskim w Rzy-

mie, ok. 1759. Fot. T. Śliwiński

102. Ołtarz św. Kazimierza w kościele polskim w Rzymie, przed 1757. Fot. T. Śli-

wiński

103. Ornat z fundacji Marii Józefy Habsburg, żony Augusta iii dla kościoła pol-

skiego w Rzymie, przód, 1756. Fot. T. Śliwiński

104. Ornat z fundacji Marii Józefy Habsburg, żony Augusta iii dla kościoła pol-

skiego w Rzymie, tył, 1756. Fot. T. Śliwiński

105. Dalmatyka z fundacji Marii Józefy Habsburg, żony Augusta iii dla kościoła 

polskiego w Rzymie, 1756. Fot. T. Śliwiński

106. Kapa z fundacji Marii Józefy Habsburg, żony Augusta iii dla kościoła pol-

skiego w Rzymie, 1756. Fot. T. Śliwiński





107. Manipularz z fundacji Marii Józefy Habsburg, żony Augusta iii dla kościoła 

polskiego w Rzymie, 1756. Fot. T. Śliwiński

108. Welum kielichowe z fundacji Marii Józefy Habsburg, żony Augusta iii dla 

kościoła polskiego w Rzymie, 1756. Fot. T. Śliwiński

109. Herb na ornacie z fundacji Marii Józefy Habsburg, żony Augusta iii dla 

kościoła polskiego w Rzymie, 1756.  Fot. T. Śliwiński

110. Ornat z herbem Grabie, xviii–xix w., kościół polski w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

111. Ornat z herbem Drzewica, xviii–xix w., kościół polski w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

112. Pieczęć z herbem Królestwa Kongresowego na ornacie z herbem Drzewica, 

druga ćwierć xix w. Fot. T. Śliwiński

113. Ornat, przód, druga ćwierć xix w., kościół polski w Rzymie. Fot. T. Śli-

wiński

114. Kapa z kompletu szat liturgicznych, 1822, Florencja, Palazzo Pitti (wg I para-

menti sacri 1988, s. 16)

115. Relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego, przed 1693, kościół polski w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

116. Sz. Czechowicz (?), Ukrzyżowanie, 1714, zakrystia kościoła polskiego w Rzy-

mie. Fot. T. Śliwiński

117. Sz. Czechowicz (?), Ukrzyżowanie, 1714, zakrystia kościoła polskiego w Rzy-

mie. Fot. T. Śliwiński

118. Obraz ze sceną Biczowania, przed 1693, hospicjum polskie w Rzymie. 

Fot. J. Skrabski

119. Ołtarz św. Stanisława z obrazem Wskrzeszenie Piotrowina autorstwa T. Kun-

tzego, 1752–1753, kościół polski w Rzymie. Fot. T. Śliwiński.

120. T. Kuntze, Wskrzeszenie Piotrowina, 1752–1753, stan po konserwacji, ołtarz 

boczny w kościele polskim w Rzymie. Fot. MNK

121. T. Kuntze, Wskrzeszenie Piotrowina, 1752–1753, fragment, ołtarz boczny w koś-

ciele polskim w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

122. T. Kuntze, Wskrzeszenie Piotrowina, 1752–1753, fragment, ołtarz boczny w koś-

ciele polskim w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

123. T. Kuntze, Wskrzeszenie Piotrowina, 1752–1753, fragment z sygnaturą malarza, 

ołtarz boczny w kościele polskim w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

124. P. Bracci, Wskrzeszenie Piotrowina, 1753, zakrystia kościoła polskiego w Rzy-

mie. Fot. T. Śliwiński

125. P. Bracci, Wskrzeszenie Piotrowina, 1753, fragment, zakrystia kościoła pol-

skiego w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

126. P. Bracci, Śmierć świętego Stanisława, 1753, zakrystia kościoła polskiego w Rzy-

mie. Fot. T. Śliwiński

127. P. Bracci, Śmierć świętego Stanisława, 1753, fragment, zakrystia kościoła pol-

skiego w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

128. P. Bracci, Śmierć świętego Stanisława, 1753, fragment, zakrystia kościoła pol-

skiego w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

129. P. Bracci, Gloria świętego Stanisława, 1753, zakrystia kościoła polskiego w Rzy-

mie. Fot. T. Śliwiński

130. P. Bracci, Gloria świętego Stanisława, 1753, fragment, zakrystia kościoła pol-

skiego w Rzymie. Fot. T. Śliwiński





131. P. Bracci, Gloria świętego Stanisława, 1753, fragment, zakrystia kościoła pol-

skiego w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

132. Wskrzeszenie Piotrowina, połowa xviii w., kościół polski w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

133. Wskrzeszenie Piotrowina, połowa xviii w., fragment, kościół polski w Rzy-

mie. Fot. T. Śliwiński

134. Wskrzeszenie Piotrowina, połowa xviii w., fragment, kościół polski w Rzy-

mie. Fot. T. Śliwiński

135. C. Grandi, Wskrzeszenie Piotrowina, akwaforta, 1753, mnk mkcz (domena 

publiczna: https://zbiory.mnk.pl/pl/wyniki-wyszukiwania/katalog/61435 [stan 

na 20 listopada 2021])

136. Ornat ze sceną Orły strzegące zwłok św. Stanisława z fundacji biskupa An-

drzeja Stanisława Kostki Załuskiego dla kościoła św. Stanisława w Rzymie. 

Fot. Fine Arts Museums of San Francisco

 Franciszek Glaize (maker), active 18th century

 Chasuble, 1747–1758

 Poland, Krakow

 Linen, wool, silk, gold, silver; tapestry weave

 109.2 × 88.9 cm (43 × 35 in.)

 Fine Arts Museums of San Francisco, gift of Archer M. Huntington, 

1934.3.256

137. Święty Wojciech, ok. 1648, hospicjum polskie w Rzymie. Fot. T. Śli wiński 

138. A. Gramatica, Chrystus ze świętymi Stanisławem, Wojciechem i Jackiem, 

ok. 1594, ołtarz główny w kościele polskim w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

139. A. Gramatica, Chrystus ze świętymi Stanisławem, Wojciechem i Jac-

kiem, ok. 1594, fragment, ołtarz główny w kościele polskim w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

140. A. Gramatica, Chrystus ze świętymi Stanisławem, Wojciechem i Jac-

kiem, ok. 1594, fragment, ołtarz główny w kościele polskim w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

141. Relikwiarz św. Kazimierza, początek xviii  w., kościół polski w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

142. F.K. Palko, Cud świętego Kazimierza pod Połockiem, ok. 1757, ołtarz boczny 

w kościele polskim w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

143. F.K. Palko, Cud świętego Kazimierza pod Połockiem, ok. 1757, fragment, ołtarz 

boczny w kościele polskim w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

144. F.K. Palko, Cud świętego Kazimierza pod Połockiem, ok. 1757, fragment, ołtarz 

boczny w kościele polskim w Rzymie. Fot. T. Śliwiński 

145. F.K. Palko, Cud świętego Kazimierza pod Połockiem, ok. 1757, fragment, ołtarz 

boczny w kościele polskim w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

146. F.K. Palko, Cud świętego Kazimierza pod Połockiem, ok. 1757, fragment, ołtarz 

boczny w kościele polskim w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

147. Komunia mistyczna świętego Stanisława Kostki, po 1726 (?), zakrystia kościoła 

polskiego w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

148. Komunia mistyczna świętego Stanisława Kostki, po 1726 (?), fragment, zakry-

stia kościoła polskiego w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

149. Komunia mistyczna świętego Stanisława Kostki, po 1726 (?), fragment, zakry-

stia kościoła polskiego w Rzymie. Fot. T. Śliwiński





150. Komunia mistyczna świętego Stanisława Kostki, druga ćwierć xviii w., kościół 

polski w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

151. Komunia mistyczna świętego Stanisława Kostki, druga ćwierć xviii w., frag-

ment, kościół polski w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

152. Relikwiarz świętych Stanisława Kostki, Ignacego Loyoli i bł. Andrzeja Boboli, 

druga połowa xix w., kościół polski w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

153. Ołtarz św. Jadwigi Śląskiej w kościele polskim w Rzymie, 1724–1725. 

Fot. T. Śliwiński

154. Sz. Czechowicz, Święta Jadwiga Śląska, 1724–1725, stan po konserwacji, ołtarz 

boczny w kościele polskim w Rzymie. Fot. MNK

155. Sz. Czechowicz, Święta Jadwiga Śląska, 1724–1725, fragment, ołtarz boczny 

w kościele polskim w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

156. Sz. Czechowicz, Święta Jadwiga Śląska, 1724–1725, fragment, ołtarz boczny 

w kościele polskim w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

157. Sz. Czechowicz, Święta Jadwiga Śląska, szkic do obrazu, ok. 1724, Nowy Jork, 

Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum (domena publiczna: https://

www.si.edu/object/saint-jadwiga-kneeling-crucified-christ-preparatory-

drawing-altarpiece-church-san-stanislao-dei:chndm_1931-64-272 [stan na 

20 listopada 2021])

158. Błogosławiona Kinga, druga ćwierć xviii w., kościół polski w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

159. Błogosławiona Kinga, druga ćwierć xviii w., fragment, kościół polski w Rzy-

mie. Fot. T. Śliwiński

160. S. Monosilio, Święty Jan Kanty rozdający jałmużnę, 1753–1755, ołtarz boczny 

w kościele polskim w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

161. S. Monosilio, Święty Jan Kanty rozdający jałmużnę, 1753–1755, fragment, ołtarz 

boczny w kościele polskim w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

162. S. Monosilio, Święty Jan Kanty rozdający jałmużnę, 1753–1755, fragment, ołtarz 

boczny w kościele polskim w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

163. E. Costantini, Apoteoza świętego Stanisława w otoczeniu świętych pol-

skich, fresk, 1775–1776, sklepienie nawy w kościele polskim w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

164. E. Costantini, Apoteoza świętego Stanisława w otoczeniu świętych polskich, 

fresk, 1775–1776, fragment, sklepienie nawy w kościele polskim w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

165. E. Costantini, Apoteoza świętego Stanisława w otoczeniu świętych polskich, 

fresk, 1775–1776, fragment, sklepienie nawy w kościele polskim w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

166. E. Costantini, Apoteoza świętego Stanisława w otoczeniu świętych polskich, 

fresk, 1775–1776, fragment, sklepienie nawy w kościele polskim w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

167. E. Costantini, Personifikacja Eklezji, fresk, 1775–1776, luneta sklepienia koś-

cioła polskiego w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

168. E. Costantini, Personifikacja Synagogi, fresk, 1775–1776, luneta sklepienia 

kościoła polskiego w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

169. E. Costantini, Personifikacje cnót kardynalnych (Męstwa, Chwały, Męczeń-

stwa), fresk, 1775–1776, luneta sklepienia kościoła polskiego w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński





170. E. Costantini, Personifikacje cnót kardynalnych (Roztropności, Nadziei, 

Miłości), fresk, 1775–1776, luneta sklepienia kościoła polskiego w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

171. E. Costantini, Personifikacje cnót kardynalnych (Mądrości, Wstrzemięźliwości 

lub Rozsądku), fresk, 1775–1776, luneta sklepienia kościoła polskiego w Rzy-

mie. Fot. T. Śliwiński

172. E. Costantini, Personifikacje cnót kardynalnych (Miłosierdzia, Dobroczynno-

ści, Sprawiedliwości), fresk, 1775–1776, luneta sklepienia kościoła polskiego 

w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

173. E. Costantini, Bóg Ojciec, fresk, 1775–1776, sklepienie kościoła polskiego 

w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

174. G. Vanneschi (?), relikwiarze, ok. połowy xviii w., kościół polski w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

175. G. Vanneschi (?), relikwiarze, ok. połowy xviii w., kościół polski w Rzymie. 

Fot. T. Śli wiński 

176. Święty Alojzy Gonzaga, połowa xviii  w., kościół polski w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

177. Święta Barbara, połowa xviii w., kościół polski w Rzymie. Fot. T. Śli-

wiński

178. Matka Boska z Dzieciątkiem, połowa xviii w., kościół polski w Rzymie. 

Fot. T. Śli wiński

179. Matka Boska z Dzieciątkiem, połowa xviii w., fragment, kościół polski w Rzy-

mie. Fot. T. Śliwiński

180. Katafalk królowej Cecylii Renaty w kościele polskim w Rzymie, proj. G.B. Ma-

gno, ryc. S. Vouillemont, 1644 (wg Osiecka-Samsonowicz 2014, s. 183)

181. Katafalk króla Jana iii Sobieskiego w kościele polskim w Rzymie, proj. 

S. Cipriani, ryc. P. i F. Bartoli, 1696, hospicjum polskie w Rzymie. Fot. T. Śli-

wiński

182. Zwycięstwo Jana iii Sobieskiego pod Chocimiem, obraz stanowiący część de-

koracji pogrzebowej zaaranżowanej w kościele polskim w Rzymie po śmier-

ci króla, 1696, Rzym, Palazzo Barberini (wg Osiecka-Samsonowicz 2014, 

s. 352)

183. Zwycięstwo Jana iii Sobieskiego pod Wiedniem, obraz stanowiący część dekoracji 

pogrzebowej zaaranżowanej w kościele polskim w Rzymie po śmierci króla, 

1696, Rzym, Palazzo Barberini (wg Osiecka-Samsonowicz 2014, s. 353)

184. Poselstwo Michała Kazimierza Radziwiłła do papieża Innocentego xi, obraz 

stanowiący część dekoracji pogrzebowej zaaranżowanej w kościele polskim 

w Rzymie po śmierci króla Jana iii Sobieskiego, 1696, Rzym, Palazzo Barbe-

rini (wg Osiecka-Samsonowiecz 2014, s. 354)

185. Ufundowanie przez parę królewską kościołów Sakramentek i Kapucynów 

w Warszawie jako wotum za zwycięstwo pod Wiedniem, obraz stanowiący 

część dekoracji pogrzebowej zaaranżowanej w kościele polskim w Rzymie po 

śmierci króla Jana iii Sobieskiego, 1696, Rzym, Palazzo Barberini (wg Osiecka-

-Samsonowicz 2014, s. 355)

186. Portret papieża Piusa vi, 1777, hospicjum polskie w Rzymie. Fot. T. Śli-

wiński

187. V. Milione, portret papieża Piusa vii, 1800, hospicjum polskie w Rzymie. 

Fot. T. Śli wiński





188. Portret królewicza Władysława Wazy z kolekcji Izydora Czosnowskiego, 

ok. 1630–1640 (?), hospicjum polskie w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

189. Portret królewicza Władysława Wazy z kolekcji Izydora Czosnow-

skiego, ok. 1630–1640 (?), fragment, hospicjum polskie w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

190. Portret królowej Ludwiki Marii Gonzagi de Nevers z kolekcji Izydora 

Czosnowskiego, ok. 1649 (?), hospicjum polskie w Rzymie. Fot. T. Śli-

wiński

191. Portret króla Jana Kazimierza z kolekcji Izydora Czosnowskiego, ok. 1649 (?), 

hospicjum polskie w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

192. Portret Jana Kazimierza jako króla i kardynała, druga połowa xvii w., ho-

spicjum polskie w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

193. Portret króla Jana iii Sobieskiego z kolekcji Izydora Czosnowskiego, lata 

osiemdziesiąte lub dziewięćdziesiąte xvii w., hospicjum polskim w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

194. Portret króla Jana iii Sobieskiego z kolekcji Izydora Czosnowskiego, lata 

osiemdziesiąte lub dziewięćdziesiąte xvii w., fragment, hospicjum polskie 

w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

195. Portret króla Jana iii Sobieskiego, ok. 1687 (?), hospicjum polskie w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

196. Portret królowej Marii Kazimiery d’Arquien, ok. 1687, hospicjum polskie 

w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

197. Portret króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, lata siedemdziesiąte 

xviii w. (?), hospicjum polskie w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

198. Herb Rzeczypospolitej skopiowany do księgi protokołów rady prowizorów 

kościoła polskiego w Rzymie w kwietniu 1649. Fot. T. Śliwiński

199. Orzeł na fasadzie hospicjum polskiego w Rzymie, ok. 1712–1717, fotogra-

fia archiwalna, lata siedemdziesiąte xx w., akhss, sygn. ii-379. Repr. 

T. Śliwiński

200. Portret biskupa Adama Komorowskiego, druga połowa xviii w. (?), hospi-

cjum polskie w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

201. Portret biskupa Ignacego Massalskiego, po 1726, hospicjum polskie w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński 

202. Nagrobek Eustachego Adama Słuszki, po 1639, kościół polski w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

203. Popiersie w nagrobku Eustachego Adama Słuszki, po 1639, kościół polski 

w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

204. Nagrobek Marcina Katlewskiego, po 1656, kościół polski w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

205. Popiersie w nagrobku Marcina Katlewskiego, po 1656, kościół polski w Rzy-

mie. Fot. T. Śliwiński

206. Karta tytułowa listy fundatorów i darczyńców kościoła polskiego w Rzymie, 

akhss, sygn. i-1, k. 83r. Fot. T. Śliwiński

207. V. Millione, Portret kardynała Giulia della Somaglii, wikariusza Rzymu, 1800, 

hospicjum polskie w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

208. G. Azzurri, projekt łazienki i klatki schodowej w hospicjum polskim w Rzy-

mie, ok. 1827, akhss, teka ii/3. Fot. T. Śliwiński





209. Warsztat Arrighich i złotnik pdc, monstrancja z fundacji księcia Stani-

sława Poniatowskiego, xviii/xix w. i ok. 1819, kościół polski w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński 

210. Złotnik pdc, gloria monstrancji z fundacji księcia Stanisława Poniatowskiego, 

ok. 1819, kościół polski w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

211. Warsztat Arrighich, stopa monstrancji z fundacji księcia Stanisława Ponia-

towskiego, xviii/xix w., kościół polski w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

212. Punca warsztatu Arrighich na monstrancji z fundacji księcia Stanisława Po-

niatowskiego, xviii/xix w., kościół polski w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

213. Epitafium Stanisława Parczewskiego, po 1830, kościół polski w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

214. Epitafium Doroty Lubomirskiej, po 1832, kościół polski w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

215. Epitafium Władysława Marylskiego, po 1856, kościół polski w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński 

216. Nagrobek Giacoma Raffaellego, po 1836, kościół polski w Rzymie. Fot. T. Śli-

wiński

217. A. Gierymski, Wnętrze kościoła św. Stanisława w Rzymie […], 1884, „Kłosy”, 

1886, nr 1084 (28 marca / 7 kwietnia), s. 216 (wg Pijanowska 2014, s. 416)

218. Imperiale Stabilimento di S. Stanislao de Polacchi, karta tytułowa, rgia, f. 821, 

op. 2, sygn. 1060. Fot. rgia

219. Rzut piwnic hospicjum polskiego w Rzymie, 1878, rgia, f. 821, op. 2, 

sygn. 1060. Fot. rgia

220. Rzut parteru hospicjum polskiego w Rzymie, 1878, rgia, f. 821, op. 2, 

sygn. 1060. Fot. rgia

221. Rzut mezzanina hospicjum polskiego w Rzymie, 1878, rgia, f. 821, op. 2, 

sygn. 1060. Fot. rgia

222. Rzut pierwszego piętra hospicjum polskiego w Rzymie, 1878, rgia, f. 821, 

op. 2, sygn. 1060. Fot. rgia

223. Rzut drugiego piętra hospicjum polskiego w Rzymie, 1878, rgia, f. 821, op. 2, 

sygn. 1060. Fot. rgia

224. Rzut poddasza hospicjum polskiego w Rzymie, 1878, rgia, f. 821, op. 2, sygn. 

1060. Fot. rgia

225. N. Carnevalli, rzut piwnic hospicjum polskiego w Rzymie, 1883, rgia, f. 821, 

op. 2, sygn. 1060. Fot. rgia

226. N. Carnevalli, rzut parteru hospicjum polskiego w Rzymie, 1883, rgia, f. 821, 

op. 2, sygn. 1060. Fot. rgia

227. N. Carnevalli, rzut mezzanina hospicjum polskiego w Rzymie, 1883, rgia, 

f. 821, op. 2, sygn. 1060. Fot. rgia

228. N. Carnevalli, rzut pierwszego piętra hospicjum polskiego w Rzymie, 1883, 

rgia, f. 821, op. 2, sygn. 1060. Fot. rgia

229. N. Carnevalli, rzut drugiego piętra hospicjum polskiego w Rzymie, 1883, 

rgia, f. 821, op. 2, sygn. 1060. Fot. rgia

230. N. Carnevalli, rzut poddasza hospicjum polskiego w Rzymie, 1883, rgia, 

f. 821, op. 2, sygn. 1060. Fot. rgia

231. Rzut parteru hospicjum polskiego w Rzymie, 1864, akhss, teka ii/1, 

nr kat. iii.4.31. Fot. T. Śliwiński





232. Naroże i fasada hospicjum polskiego w Rzymie od strony via delle Bot-

teghe Oscure, fotografia archiwalna, ok. 1883, rgia, f. 821, op. 2, sygn. 1060. 

Repr. rgia

233. Elewacja skrzydła wschodniego hospicjum polskiego w Rzymie wzdłuż via 

dei Polacchi, fotografia archiwalna, ok. 1883, rgia, f. 821, op. 2, sygn. 1060. 

Repr. rgia

234. Elewacja południowa skrzydła wschodniego hospicjum polskiego w Rzymie 

od strony Vicolo dei Polacchi, fotografia archiwalna, ok. 1883, rgia, f. 821, 

op. 2, sygn. 1060. Repr. rgia

235. Elewacja południowego skrzydła hospicjum polskiego w Rzymie od stro-

ny Vicolo dei Polacchi, akwarela, ok. 1883, rgia, f. 821, op. 2, sygn. 1060. 

Fot. rgia

236. Elewacja skrzydła południowego hospicjum polskiego w Rzymie od strony 

dziedzińca, fotografia archiwalna, ok. 1883, rgia, f. 821, op. 2, sygn. 1060. 

Repr. rgia

237. Zakrystia kościoła polskiego w Rzymie i usytuowane nad nią pomieszczenia 

od strony dziedzińca, fotografia archiwalna, ok. 1883, rgia, f. 821, op. 2, sygn. 

1060. Repr. rgia

238. Projekt przebudowy budynku między dziedzińcem północnym a po-

łudniowym hospicjum polskiego w Rzymie, 1913, akhss, teka ii/4a. 

Fot. T. Śliwiński

239. G. Gnasi, Projekt fasady kościoła Santi Sergio e Bacco w Rzymie, ok. 1830, 

akhss, sygn. ii-294. Fot. T. Śliwiński

240. Objęcie w zarząd hospicjum polskiego w Rzymie 13 lutego 1928, fotografia 

archiwalna, widoczni m.in.: rektor kościoła polskiego w Rzymie ks. prałat 

Józef Florczak (siedzi pierwszy z lewej), ambasador Polski w Watykanie 

Władysław Skrzyński (siedzi czwarty z lewej), metropolita krakowski ks. ar-

cybiskup Adam Sapieha (siedzi w środku), poseł nadzwyczajny i minister 

pełnomocny rp we Włoszech Roman Knoll (siedzi szósty z lewej), generał 

zakonu jezuitów Włodzimierz Ledóchowski (siedzi czwarty z prawej), radca 

Ambasady rp w Watykanie Stanisław Janikowski (siedzi drugi z prawej), 

generalny prokurator zgromadzenia księży zmartwychwstańców o. Au-

gust Mosser (z siwą brodą, stoi na prawo za ministrem Knollem). Fot. ze 

zbiorów nac

241. Portret arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy, lata trzydzieste xx w., hospicjum 

polskie w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

242. Pieczęć hospicjum i kościoła polskiego w Rzymie z okresu dwudziestolecia 

międzywojennego. Fot. T. Śliwiński

243. V. i P. Palleri, pomiar hospicjum polskiego w Rzymie, rzut piwnic, 1929–1931, 

akhss, teka ii/5. Fot. T. Śliwiński

244. V. i P. Palleri, pomiar hospicjum polskiego w Rzymie, rzut parteru, 1929–

–1931, akhss, teka ii/5. Fot. T. Śliwiński

245. V. i P. Palleri, pomiar hospicjum polskiego w Rzymie, rzut półpiętra, 1929–

–1931, akhss, teka ii/5. Fot. T. Śliwiński

246. V. i P. Palleri, pomiar hospicjum polskiego w Rzymie, rzut pierwszego piętra, 

1929–1931, akhss, teka ii/5. Fot. T. Śliwiński

247. V. i P. Palleri, pomiar hospicjum polskiego w Rzymie, rzut drugiego piętra, 

1929–1931, akhss, teka ii/5. Fot. T. Śliwiński





248. V. i P. Palleri, pomiar hospicjum polskiego w Rzymie, rzut trzeciego piętra 

(poddasza), 1929–1931, akhss, teka ii/5. Fot. T. Śliwiński

249. V. i P. Palleri, pomiar hospicjum polskiego w Rzymie, budynek wschodni 

hospicjum wzdłuż via dei Polacchi, widok od wschodu, 1929–1931, akhss, 

teka ii/6. Fot. T. Śliwiński

250. V. i P. Palleri, pomiar hospicjum polskiego w Rzymie, budynek południo-

wy przy dziedzińcu, widok fasady od północy, 1929–1931, akhss, teka ii/6. 

Fot. T. Śliwiński

251. V. i P. Palleri, pomiar hospicjum polskiego w Rzymie, budynek północny 

hospicjum i apsyda kościoła, widok od południa, 1929–1931, akhss, teka 

ii/6. Fot. T. Śliwiński

252. V. i P. Palleri, pomiar hospicjum polskiego w Rzymie, budynek wschod-

ni przy dziedzińcu, widok od zachodu, 1929–1931, akhss, teka ii/6. 

Fot. T. Śliwiński

253. V. i P. Palleri, pomiar hospicjum polskiego w Rzymie, budynek południowy 

przy drugim dziedzińcu, widok od południa, 1929–1931, akhss, teka ii/6. 

Fot. T. Śliwiński

254. V. i P. Palleri, projekt przebudowy hospicjum polskiego w Rzymie, piwnice, 

1929–1931, akhss, teka iii/6. Fot. T. Śliwiński

255. V. i P. Palleri, projekt przebudowy hospicjum polskiego w Rzymie, parter, 

1929–1931, akhss, teka iii/6. Fot. T. Śliwiński

256. V. i P. Palleri, projekt przebudowy hospicjum polskiego w Rzymie, między-

piętrze, 1929–1931, akhss, teka iii/6. Fot. T. Śliwiński

257. V. i P. Palleri, projekt przebudowy hospicjum polskiego w Rzymie, pierwsze 

piętro, 1929–1931, akhss, teka iii/6. Fot. T. Śliwiński

258. V. i P. Palleri, projekt przebudowy hospicjum polskiego w Rzymie, drugie 

piętro, 1929–1931, akhss, teka iii/6. Fot. T. Śliwiński

259. V. i P. Palleri, projekt przebudowy hospicjum polskiego w Rzymie, trzecie 

piętro (poddasze), 1929–1931, akhss, teka iii/6. Fot. T. Śliwiński

260. Rzut poziomy hospicjum polskiego z 1883 z naniesionymi zmianami w ukła-

dzie pomieszczeń, ok. 1929–1931, akhss, teka iii/9. Fot. T. Śliwiński

261. Fasada główna hospicjum polskiego w Rzymie, stan sprzed przebudowy w la-

tach 1929–1931, fotografia archiwalna, akhss, teka ii/8. Repr. T. Śliwiński

262. Fasada główna hospicjum polskiego w Rzymie, stan po przebudowie 

w latach 1929–1931, fotografia archiwalna, akhss, teka ii/8. Repr. T. Śli-

wiński

263. V. i P. Palleri, projekt posadzki w korytarzu skrzydła wschodniego i zachod-

niego, 1931, akhss, teka ii/7. Fot. T. Śliwiński

264. V. i P. Palleri, projekt portierni w hospicjum polskim w Rzymie, 1930, akhss, 

teka iv/1. Fot. T. Śliwiński

265. V. i P. Palleri, projekt mebli do portierni w hospicjum polskim w Rzymie, 

1930, akhss, teka iv/1. Fot. T. Śliwiński

266. E. Caniggia, projekt przebudowy pomieszczeń na parterze w przylegających 

do kościoła skrzydłach wschodnim i zachodnim hospicjum polskiego w Rzy-

mie, rzut poziomy, 1935, akhss, teka ii/8. Fot. T. Śliwiński

267. E. Caniggia, projekt przebudowy pomieszczeń na parterze w przylegających 

do kościoła skrzydłach wschodnim i zachodnim hospicjum polskiego w Rzy-

mie, fasada, 1935, akhss, teka ii/8. Fot. T. Śliwiński





268. W. Mazurowski, portret Edwarda Rydza-Śmigłego, 1936, hospicjum polskie 

w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

269. A. Madeyski, projekt ambony w kościele polskim w Rzymie, 1920, pan bk, 

sygn. 14482/2, k. 6. Fot. pan bk

270. E. Caniggia, projekt ambony w kościele polskim w Rzymie, ok. 1933, akhss, 

sygn. ii-114, k. 119. Fot. T. Śliwiński

271. A. Madeyski, projekt antepedium ołtarza głównego w kościele polskim w Rzy-

mie, 1934, akhss, sygn. ii-114, k. 111. Fot. T. Śliwiński

272. A. Madeyski, projekt antepedium ołtarza bocznego w kościele polskim w Rzy-

mie, 1934, akhss, sygn. ii-114, k. 112. Fot. T. Śliwiński

273. Tabliczka upamiętniająca osoby zaangażowane w powstanie ołtarza bocz-

nego w kościele polskim w Rzymie: fundatora ks. Stanisława Janasika, pro-

jektanta Antoniego Madeyskiego i wykonawcę Giustina Guazzaroniego. 

Fot. T. Śliwiński

274. Tablica upamiętniająca Stanisława Reszkę, kościół polski w Rzymie, 1931. 

Fot. T. Śliwiński

275. A. Madeyski, projekt epitafium ks. Kazimierza Skirmunta w kościele polskim 

w Rzymie, 1937. Fot. T. Śliwiński

276. A. Madeyski, epitafium ks. Kazimierza Skirmunta, kościół polski w Rzymie, 

1937. Fot. T. Śliwiński

277. Epitafium Izydora Czosnowskiego, 1936, hospicjum polskie w Rzymie, pła-

skorzeźba – O. Sosnowski, druga połowa xix w. Fot. T. Śliwiński

278. A. Madeyski, projekt epitafium Stefana Przeździeckiego w kościele polskim 

w Rzymie, 1936. Fot. T. Śliwiński

279. A. Madeyski, epitafium Stefana Przeździeckiego, kościół polski w Rzymie, 

1937. Fot. T. Śliwiński

280. Tablica upamiętniająca Władysława Skrzyńskiego, kościół polski w Rzymie, 

1937. Fot. T. Śliwiński

281. A. Piermatteo (tablica), W. Szyndler (popiersie, orzeł i girlandy), tablica upa-

miętniająca wizytę Achillego Rattiego w kościele polskim w Rzymie w 1921, 

1929. Fot. T. Śliwiński

282. Matka Boska Częstochowska, pierwsza połowa xx w., hospicjum polskie 

w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

283. Ł. Bałzukiewiczówna, Matka Boska Ostrobramska, projekt ramy – B. Kubicki, 

złote i srebrne aplikacje – K. Gorzuchowski, 1929, kościół polski w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

284. F. Monacelli, Święty Józef z Dzieciątkiem, 1892, hospicjum polskie w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

285. H. Siemiradzki, Diogenes z Synopy, 1868, hospicjum polskie w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

286. H. Siemiradzki, Diogenes z Synopy, 1868, fragment, hospicjum polskie w Rzy-

mie. Fot. T. Śliwiński

287. H. Siemiradzki, Diogenes z Synopy, 1868, fragment, hospicjum polskie w Rzy-

mie. Fot. T. Śliwiński

288. J. Styka, Jezus jako dobry Samarytanin, 1912, hospicjum polskie w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

289. Świeczniki z fundacji Władysława Michała Zalewskiego, lata dwudzieste 

xx w., hospicjum polskie w Rzymie. Fot. T. Śliwiński





290. Ornat z fundacji Aleksandry Ostroróg-Sadowskiej, przód, 1911, kościół polski 

w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

291. Ornat z fundacji Aleksandry Ostroróg-Sadowskiej, tył, 1911, kościół polski 

w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

292. Widok Rzymu, xix/xx w., hospicjum polskie w Rzymie. Fot. T. Śli-

wiński

293. Tablica upamiętniająca ks. Stanisława Janasika, 1943, kościół polski w Rzy-

mie. Fot. T. Śliwiński

294. R. Tito, portret biskupa Józefa Gawliny, ok. 1949, hospicjum polskie w Rzy-

mie. Fot. T. Śliwiński

295. Uroczystości polskie na Monte Cassino z udziałem polskich formacji woj-

skowych w Roku Jubileuszowym 1950, fotografia archiwalna, akhss, code, 

sygn. i-783. Repr. T. Śliwiński

296. Uroczystości polskie na Monte Cassino w Roku Jubileuszowym 1950, fo-

tografia archiwalna, w centrum biskup Józef Gawlina, ambasador Kazi-

mierz Papée i generał Władysław Anders, akhss, code, sygn. i-783. Repr. 

T. Śliwiński

297. Uroczystości polskie na Monte Cassino w Roku Jubileuszowym 1950, poświę-

cenie sztandaru przez biskupa Józefa Gawlinę, akhss, code, sygn. i-783. 

Fot. T. Śliwiński

298. Witraż z Matką Boska Częstochowską, 1953, proj. B. Mazur, kościół polski 

w Rzymie. Fot. J. Skrabski

299. W. Świder, projekt mebli do zakrystii kościoła polskiego w Rzymie, 1953, 

akhss, sygn. ii-367. Fot. T. Śliwiński

300. W. Świder, projekt mebli do zakrystii kościoła polskiego w Rzymie, 1953, 

akhss, sygn. ii-367. Fot. T. Śliwiński

301. W. Świder, projekt szafy do zakrystii kościoła polskiego w Rzymie, 1953, 

akhss, sygn. ii-367. Fot. T. Śliwiński

302. W. Świder, projekt dekoracji sklepienia w zakrystii kościoła polskiego w Rzy-

mie, 1953, akhss, sygn. ii-367. Fot. T. Śliwiński

303. W. Świder, projekt dekoracji posadzki w zakrystii kościoła polskiego w Rzy-

mie, 1953, akhss, sygn. ii-367. Fot. T. Śliwiński

304. Projekt mebli i tablicy upamiętniającej arcybiskupa Gawlinę w zakrystii koś-

cioła polskiego w Rzymie, akhss, sygn. ii-367. Fot. T. Śliwiński

305. G. Malafronte, projekt szafy w zakrystii kościoła polskiego w Rzymie, 1954, 

akhss, sygn. ii-371. Fot. T. Śliwiński

306. Odsłonięcie nowej posadzki zakrystii kościoła polskiego w Rzymie z em-

blematami polskich formacji wojskowych walczących pod Monte Cassi-

no, 23 maja 1954, fotografia archiwalna, akhss, code, sygn. i-806. Repr. 

T. Śliwiński

307. Procesja Polaków z kościoła polskiego do kościoła Santissimo Nome di Maria, 

Rzym, 23 maja 1954, fotografia archiwalna, akhss, code, sygn. i-806. Repr. 

T. Śliwiński

308. Procesja Polaków z kościoła polskiego do kościoła Santissimo Nome di Maria, 

Rzym, 23 maja 1954, fotografia archiwalna, akhss, code, sygn. i-806. Repr. 

T. Śliwiński

309. Stefani, kielich z fundacji żołnierzy ii Korpusu Polskiego, Bolonia, 1947, koś-

ciół polski w Rzymie. Fot. T. Śliwiński





310. T. Giuliani, M. Redini, okładka teczki z projektami rozbudowy hospicjum 

polskiego w Rzymie, 1957, akhss, teka ii/10. Fot. T. Śliwiński

311. T. Giuliani, M. Redini, projekt przebudowy hospicjum polskiego w Rzymie, 

parter, 1957, akhss, teka ii/10. Fot. T. Śliwiński

312. T. Giuliani, M. Redini, projekt przebudowy hospicjum polskiego w Rzymie, 

półpiętro, 1957, akhss, teka ii/10. Fot. T. Śliwiński

313. T. Giuliani, M. Redini, projekt przebudowy hospicjum polskiego w Rzymie, 

pierwsze piętro, 1957, akhss, teka ii/10. Fot. T. Śliwiński

314. T. Giuliani, M. Redini, projekt przebudowy hospicjum polskiego w Rzymie, 

drugie piętro, 1957, akhss, teka ii/10. Fot. T. Śliwiński

315. T. Giuliani, M. Redini, projekt przebudowy hospicjum polskiego w Rzymie, 

trzecie piętro, 1957, akhss, teka ii/10. Fot. T. Śliwiński

316. T. Giuliani, M. Redini, projekt przebudowy hospicjum polskiego w Rzymie, 

czwarte piętro, 1957, akhss, teka ii/10. Fot. T. Śliwiński

317. T. Giuliani, M. Redini, projekt przebudowy hospicjum polskiego w Rzymie, 

piąte piętro, 1957, akhss, teka ii/10. Fot. T. Śliwiński

318. T. Giuliani, M. Redini, projekt przebudowy hospicjum polskiego w Rzymie, 

poddasze, 1957, akhss, teka ii/10. Fot. T. Śliwiński

319. T. Giuliani, M. Redini, projekt przebudowy hospicjum polskiego w Rzymie, 

fasada, 1957, akhss, teka ii/10. Fot. T. Śliwiński

320. T. Giuliani, M. Redini, projekt przebudowy hospicjum polskiego w Rzy-

mie, przekrój poprzeczny skrzydła wschodniego od zachodu, z plano-

wanymi zmianami zaznaczonymi na czerwono, 1957, akhss, teka ii/10. 

Fot. T. Śliwiński

321. T. Giuliani, M. Redini, projekt przebudowy hospicjum polskiego w Rzymie, 

przekrój poprzeczny skrzydła wschodniego wraz z kościołem od zachodu, 

z planowanymi zmianami zaznaczonymi na czerwono, 1957, akhss, teka 

ii/10. Fot. T. Śliwiński

322. T. Giuliani, M. Redini, projekt przebudowy hospicjum polskiego w Rzymie, 

przekrój poprzeczny skrzydła zachodniego od wschodu, z planowanymi zmia-

nami zaznaczonymi na czerwono, 1957, akhss, teka ii/10. Fot. T. Śliwiński

323. T. Giuliani, M. Redini, projekt przebudowy hospicjum polskiego w Rzy-

mie, przekrój poprzeczny skrzydła południowego od północy, z plano-

wanymi zmianami zaznaczonymi na czerwono, 1957, akhss, teka ii/10. 

Fot. T. Śliwiński

324. T. Giuliani, M. Redini, projekt przebudowy hospicjum polskiego w Rzymie, 

przekrój poprzeczny nowych pomieszczeń skrzydła południowego od stro-

ny dziedzińca, z planowanymi zmianami zaznaczonymi na czerwono, 1957, 

akhss, teka ii/10. Fot. T. Śliwiński

325. T. Giuliani, M. Redini, projekt przebudowy hospicjum polskiego w Rzymie, 

przekrój poprzeczny obu skrzydeł obok kościoła, widok od południa, z za-

znaczonymi na czerwono planowanymi pomieszczeniami nad kościołem, 

1957, akhss, teka ii/10. Fot. T. Śliwiński

326. T. Giuliani, M. Redini, projekt przebudowy hospicjum polskiego w Rzymie, 

przekrój poprzeczny nowych pomieszczeń skrzydła północnego od strony 

dziedzińca, z planowanymi zmianami zaznaczonymi na czerwono, 1957, 

akhss, teka ii/10. Fot. T. Śliwiński





327. T. Giuliani, M. Redini, projekt przebudowy hospicjum polskiego w Rzymie, 

wizualizacja fasady hospicjum wzdłuż via dei Polacchi po przebudowie, 1957, 

akhss, teka ii/10. Fot. T. Śliwiński

328. Szkicowy zarys hospicjum polskiego i Palazzo Delfini w Rzymie z zazna-

czoną szrafowaniem powierzchnią gmachów stanowiących przedmiot wy-

miany między hospicjum polskim a rządem włoskim, 1941, akhss, teka v. 

Fot. T. Śliwiński

329. Rzut poziomy Palazzo Delfini w Rzymie, 1941, akhss, teka v. Fot. T. Śli wiński

330. T. Giuliani, M. Redini, okładka teki z projektami remontu Palazzo Delfini, 1958, 

akhss, teka v. Fot. T. Śliwiński

331. Remont Palazzo Delfini w Rzymie, lata sześćdziesiąte xx w., fotografia ar-

chiwalna, akhss, sygn. ii-370. Repr. T. Śliwiński

332. Remont Palazzo Delfini w Rzymie, lata sześćdziesiąte xx w., fotografia ar-

chiwalna, akhss, sygn. ii-370. Repr. T. Śliwiński

333. Remont Palazzo Delfini w Rzymie, lata sześćdziesiąte xx w., fotografia ar-

chiwalna, akhss, sygn. ii-370. Repr. T. Śliwiński

334. Remont Palazzo Delfini w Rzymie, lata sześćdziesiąte xx w., fotografia ar-

chiwalna, akhss, sygn. ii-370. Repr. T. Śliwiński

335. Remont Palazzo Delfini w Rzymie, lata sześćdziesiąte xx w., fotografia ar-

chiwalna, akhss, sygn. ii-370. Repr. T. Śliwiński

336. Tablica upamiętniająca arcybiskupa Józefa Gawlinę, po 1964, kościół polski 

w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

337. B. Langman, tablica upamiętniająca arcybiskupa Józefa Gawlinę, przed 1973, 

hospicjum polskie w Rzymie, mur budynku przy dziedzińcu wewnętrznym. 

Fot. T. Śliwiński

338. B. Langman, tablica upamiętniająca kardynała Adama Sapiehę, przed 1973, 

hospicjum polskie w Rzymie, mur budynku przy dziedzińcu wewnętrznym. 

Fot. T. Śliwiński

339. T. Gliuliani, M. Reddini, projekt przebudowy przeznaczonych na sklep po-

mieszczeń parteru i piętra w skrzydle zachodnim hospicjum polskiego w Rzy-

mie, 1968, akhss, teka II/11. Fot. T. Śliwiński

340. Tablica upamiętniająca Polaków, fundatorów restauracji hospicjum i fasady 

kościoła w latach 1964–1974, hospicjum polskie w Rzymie, klatka schodowa. 

Fot. T. Śliwiński

341. M. Joczówna, portret kardynała Władysława Rubina, 1986, hospicjum polskie 

w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

342. Tablica upamiętniająca żołnierzy polskich poległych podczas drugiej wojny 

światowej, 1969, proj. E. Kufirska-Zahorska, kościół polski w Rzymie, ściana 

zewnętrzna prezbiterium. Fot. T. Śliwiński

343. Tablica upamiętniająca generała Władysława Andersa, 1979, kościół polski 

w Rzymie, ściana zewnętrzna prezbiterium. Fot. T. Śliwiński

344. Tablica poświęcona żołnierzom zamordowanym w Kozielsku, Ostasz-

kowie, Starobielsku oraz Katyniu, 1980, proj. E. Kufirska-Zahorska. 

Fot. T. Śliwiński

345. Tablica z krzyżami Virtuti Militari i Monte Cassino nadanymi przez genera-

ła Władysława Andersa królowi Włoch Umbertowi ii, 1983, kościół polski 

w Rzymie. Fot. T. Śliwiński





346. Relikwiarz bł. Maksymiliana Marii Kolbego, 1971, hospicjum polskie w Rzy-

mie. Fot. T. Śliwiński

347. Relikwiarz bł. Wincentego Kadłubka, 1979, hospicjum polskie w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

348. Matka Boska z Dzieciątkiem i świętym Janem Chrzcicielem, xvii w. (?), ho-

spicjum polskie w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

349. Portret nieznanego mężczyzny, xviii/xix w., hospicjum polskie w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

350. Portret Aleksandra Michała Sapiehy, xviii/xix w., hospicjum polskie w Rzy-

mie. Fot. T. Śliwiński

351. Portret Magdaleny z Lubomirskich Sapieżyny, xviii/xix w., hospicjum pol-

skie w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

352. Portret Anny Teofili z Sapiehów Sanguszkowej, xviii/xix w., hospicjum 

polskie w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

353. Portret Karoliny z Sapiehów Sołtykowej, xviii/xix w., hospicjum polskie 

w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

354. Portret Stanisława Sołtyka, xviii/xix w., hospicjum polskie w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

355. Potyczka pod skałą, xvii w., hospicjum polskie w Rzymie. Fot. T. Śli wiński

356. Tablica upamiętniająca rocznicę chrztu Polski, kościół polski w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

357. Tablica upamiętniająca ks. Waleriana Meysztowicza, 1983, kościół polski 

w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

358. Gemma z wizerunkiem papieża Innocentego xi podarowana kościołowi pol-

skiemu przez Karolinę i Adelajdę Lanckorońskie w 1967. Fot. T. Śliwiński

359. Puszka na komunikanty, Stany Zjednoczone, ok. 1952, kościół polski w Rzy-

mie. Fot. T. Śliwiński

360. Kielich, Gorham, Stany Zjednoczone, ok. 1957, kościół polski w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

361. Puszka na komunikanty, Nowy Jork, ok. 1965, kościół polski w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

362. Kielich, druga połowa xx w., kościół polski w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

363. Złotnik J. Piana, kielich, druga połowa xx w., kościół polski w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

364. Złotnik sf, kielich, druga połowa xx w., kościół polski w Rzymie. Fot. T. Śli-

wiński

365. Złotnik sf, puszka na komunikanty, druga połowa xx w., kościół polski 

w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

366. Złotnik L.J. Meyer, kielich, druga połowa xx w., kościół polski w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

367. Kielich, druga połowa xx w., kościół polski w Rzymie. Fot. T. Śliwiński

368. Puszka na komunikanty, druga połowa xx w., kościół polski w Rzymie. 

Fot. T. Śliwiński

369. Kielich podarowany kościołowi polskiemu w Rzymie przez Jana Pawła ii, 

1983. Fot. T. Śliwiński

370. Kielich podarowany kościołowi polskiemu w Rzymie przez Jana Pawła ii, 

1984. Fot. T. Śliwiński





371. Sklepienie kościoła polskiego w Rzymie z widocznymi pęknięciami, fotografia 

archiwalna, ok. 1986, akhss, sygn. ii-644. Repr. T. Śliwiński

372. Luneta w nawie kościoła polskiego w Rzymie z widocznym pęknięciem, fo-

tografia archiwalna, ok. 1986, akhss, sygn. ii-644. Repr. T. Śliwiński

373. Fragment sklepienia kościoła polskiego w Rzymie z widocznymi pęknięciami, 

fotografia archiwalna, ok. 1986, akhss, sygn. ii-644. Repr. T. Śli wiński

374. Dach kościoła polskiego w Rzymie, stan przed remontem przeprowadzonym 

w 1986, fotografia archiwalna, akhss, sygn. ii-644. Repr. T. Śliwiński

375. Więźba dachowa kościoła polskiego w Rzymie, stan przed remontem 

przeprowadzonym w 1986, fotografia archiwalna, akhss, sygn. ii-644. 

Repr. T. Śliwiński

376. Sklepienie kościoła polskiego w Rzymie, stan podczas remontu, fotografia 

archiwalna, ok. 1986, akhss, sygn. ii-644. Repr. T. Śliwiński

377. Obraz Sz. Czechowicza Święta Jadwiga klęcząca przed ukrzyżowanym Chry-

stusem z kościoła polskiego w Rzymie i pochodzące z tej świątyni antepe-

dium zachowane w zbiorach MNK MKCz na wystawie „Geniusz baroku. Szy-

mon Czechowicz (1689–1775)”, 16 października 2020 – 28 marca 2021, mnk. 

Fot. mnk

378. Obraz T. Kuntzego Wskrzeszenie Piotrowina z kościoła polskiego w Rzymie 

i pochodzące z tej świątyni antepedium zachowane w zbiorach MNK MKCz na 

wystawie „Geniusz baroku. Szymon Czechowicz (1689–1775)”, 16 października 

2020 – 28 marca 2021, mnk. Fot. mnk

Tabl. I.  Fazy budowy kompleksu hospicjum polskiego w Rzymie. Wykorzystano 

il. 220 (zob. wyżej opis); fot. RGIA, oprac. J. Kuska
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akhss, sygn. i-3: Decreti di Congregazione: 1621–1680 (Liber actorum ecclesiae 
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akhss, sygn. i-16: Conti e ricevuti: 1765–1774.
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 Inventario 1756: Inventario delle suppellettili sagre trovate nella Venerabile 

Regia Chiesa di San Stanislao dei Polacchi al tempo, che fù eletto in nuovo ret-

tore l’illustrissimo e reverendissimo signore il signor D. [B.?] Andrea Stanislao 

Kostka Młodzieiowski […], 1756, k. 99r–111v (aneks h).

 Inventario 1757: Inventario delle supellettili sagre che si conservano nella Ve-

nerabile Regia Chiesa di San Stanislao dei Polacchi fatto primo Agosto 1757, 

k. 76r–82v.





 Inventario 1764: Inventario di tutte le robbe esistenti nell’ospedale della Vene-

rabile Regia Chiesa di San Stanislao dei Polacchi fatto di nuovo sotto l’auspici 

del illustrissimo reverendissimo signore il signor conte Adamo Łętowski […], 

1764, k. 112r–113v (aneks j).

 Inventarium 1693: Inventarium confectum anno 1693 […], k. 3r–38r 

(aneks e).

 Inwentarz 1747: Inwentarz rzeczy znajdujących się w stancyjach rektor-

skich, tak nabytych na zawsze, jako też przysposobionych od rektorów, 1747, 

k. 71r.

 Memoriał 1717: Memoriał do Polaków z prośbą o wsparcie dalszej budowy 

hospicjum polskiego w Rzymie, opatrzony listą dotychczasowych darczyńców, 

1717 [druk ulotny] (aneks l).

 Nota dei mobili 1748: Nota dei mobili che Andrea Młodzieiowski, fatto ret-

tore della Regia Chiesa di Polonia, ricevette e rispettivamenti trovo nell ap-

partamento rettorale doppo la partenza del sui antecessore il signore conte 

Giovanni Mokronowski, canonico di Vladislavica e di Płocko, 22 aprile 1748, 

k. 60r–61v.

 Nota dei mobili ok. 1758: Nota dei mobili […] canonico Andrea Młodzieiowski, 

rettore, nelle stanze rettorali […] [ok. 1758], k. 67r–69r (aneks i).

 Nota dei mobili ok. 1762: Nota dei mobili rimasti nell’apartamento del mon-

signor rettore pro tempore dell’inclita nazione polacca al presente condotto dall 

medesimo signor canonico Michele Krassowski [ok. 1762], k. 66r.

 Regestr 1731: Regestr biankeryjej i inszej apparentyjej w kościele nacyjonalnem 

ś. Stanisława, spisany w roku 1731 18 Aprilis, k. 64r–65v.

 Regestr rzeczy: Regestr rzeczy, które posyłają się do Rzymu, do kościoła pol-

skiego ś. Stanisława, 25 Oktobris w Kijanach spisany, k. 84r.

 Regestr rzeczy 1756: Regestr rzeczy kościelnych, co się posyłają do Rzymu przez 

J.M. księdza Dobrzańskiego z Kielc 27 marca 1756, k. 85r.

akhss, sygn. i-18: Affari diversi: 1749–1774.

 Specyfikacyja aparatów: Specyfikacyja aparatów tkanych znajdujących się 

w zakrystyi kościoła narodowego w Rzymie, k. 78r.

akhss, sygn. i-19: Entrata: 1609–1647.

akhss, sygn. i-22: Entrata e uscita: 1663–1670.

akhss, sygn. i-23: Entrata e uscita: 1695–1702.

akhss, sygn. i-24: Entrata e uscita: 1702–1707.

akhss, sygn. i-25: Entrata e uscita: 1707–1711.

akhss, sygn. i-26: Entrata e uscita: 1713–1724.

akhss, sygn. i-27: Entrata e uscita: 1720–1728.

akhss, sygn. i-29: Entrata e uscita: 1728–1738.

akhss, sygn. i-30: Entrata e uscita: 1743–1749.

akhss, sygn. i-32: Entrata e uscita: 1772–1776.

akhss, sygn. i-34: Entrata e uscita: 1671–1680.

akhss, sygn. i-35: Entrata e uscita dell’esattore della Reggia Chiesa di San Stanislao 

della Nazione Polacca, 1804–1813.

akhss, sygn. i-38: Entrata e uscita dell’esattore della Reggia Chiesa di San Stanislao 

della Nazione Polacca. 1776–1803.

akhss, sygn. i-40: Ordini: 1727–1766.

akhss, sygn. i-42: Registro di mandati di pagamento: 1767–1792.





akhss, sygn. i-43/1: Spis pielgrzymów polskich przybyłych do Rzymu, 1745–

–1746.

akhss, sygn. i-43/2: Nazioni venuti a Roma: 1758–1770, 1829.

akhss, sygn. i-44: Pellegrini: 1748–1762.

akhss, sygn. i-45: Elemosine dei pellegrini: 1766–1778.

akhss, sygn. i-46: Pellegrini:  1763–1774.

akhss, sygn. i-50–118: Oblighi di messe [1707–1829].

akhss, sygn. i-119: Libro mastro, anni 1712–1725.

akhss, sygn. i-130: Indice anticol.

akhss, sygn. i-131: Statuti della Congregatione di San Stanislao [1757].

akhss, sygn. ii-5: Inwentarz kościoła św. Stanisława.

akhss, sygn. ii-6: Inwentarz kościoła i hospicjum św. Stanisława (1929–1931).

akhss, sygn. ii-7: Hospicjum św. Stanisława w Rzymie (1797–1853).

akhss, sygn. ii-10: Fundusze mszalne (1818–1845).

akhss, sygn. ii-20: Księga ofiar na kościół św. Stanisława oraz wydatki na kościół 

(1934–1935).

akhss, sygn. ii-31: Korespondencja (1828–1829).

akhss, sygn. ii-51: Inwentarz sprzętów (1901–1921).

akhss, sygn. ii-52: Kronika Domu Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny 

z Nazaretu w Hospicjum św. Stanisława w Rzymie, via Botteghe Oscure 15. 

Dnia 4 tegoż 1920 roku w Rzymie.

akhss, sygn. ii-53: Korespondencja w sprawie odzyskania Kolegium im. św. Sta-

nisława (1918).

akhss, sygn. ii-54: Dokumenty w sprawie przejęcia Instytutu św. Stanisława przez 

Polaków (1918–1928).

akhss, sygn. ii-55: Przejęcie Instytutu (1919).

akhss, sygn. ii-56: Akt przekazania kościoła i Instytutu św. Stanisława oraz fun-

dacji w Loreto we władanie państwa polskiego (1920).

akhss, sygn. ii-57: Korespondencja w sprawie statutu Instytutu św. Stanisława 

(1920–1936).

akhss, sygn. ii-63: Sprawy urzędowe Instytutu św. Stanisława w Rzymie 

(1920–1940).

akhss, sygn. ii-64: Kościół i Dom św. Stanisława w Rzymie (1935–1937).

akhss, sygn. ii-71: Korespondencja w sprawie Instytutu i kościoła św. Stanisława. 

Statut Instytutu (1926–1950).

akhss, sygn. ii-72: Korespondencja hrabiego Izydora Czosnowskiego z abp. A. Sa-

piehą i nazaretankami (1928–1930).

akhss, sygn. ii-79: Dokumenty administracyjne (1812–1830).

akhss, sygn. ii-81: Dokumenty administracyjne (1880).

akhss, sygn. ii-90: Dokumenty administracyjne (1919–1921).

akhss, sygn. ii-96: Protokoły posiedzeń rady administracyjnej (1929–1931).

akhss, sygn. ii-97: Protokoły posiedzeń rady administracyjnej (1928–1956).

akhss, sygn. ii-114: Korespondencja, dokumenty, projekty dotyczące wystroju 

kościoła św. Stanisława w Rzymie (1929–1938).

akhss, sygn. ii-116: Prace remontowe: plany instalacji centralnego ogrzewania 

w Instytucie św. Stanisława w Rzymie (1930–1931).

akhss, sygn. ii-129: Korespondencja w sprawie wymiany nieruchomości (1941–

–1942). Inwentarz kościoła św. Stanisława.





akhss, sygn. ii-131: Lokatorzy (1876–1927).

akhss, sygn. ii-232: Rachunki (1830–1831).

akhss, sygn. ii-278: Rachunki dotyczące wystawy sztuki religijnej ks. J. Langmana 

(1949–1951).

akhss, sygn. ii-282: Opis majątku (1921–1927).

akhss, sygn. ii-286: Dokumenty autentyczności relikwii (1850–1940). Inwentarz 

kościoła.

akhss, sygn. ii-292: Kościół św. Sergiusza i Bakchusa (nmp del Pascolo), kolegium 

greckokatolickie w Rzymie.

 Resolutiones: Resolutiones Sacrae Congregationis de Propaganda Fide variis 

temporibus data procuratoribus gratibus Ordo Sancti Basili Magni congrega-

tionis Ruthenorum et rectoribus hospitii sanctorum martirum Sergii et Bachi 

excerpta ex Archivo de Propaganda.

akhss, sygn. ii-293: Kolegium greckokatolickie w Rzymie (1925).

akhss, sygn. ii-319: Sprawozdanie z działalności Hospicjum św. Stanisława 

(1964).

akhss, sygn. ii-325: Wypisy do dziejów kościoła św. Stanisława; „Biuletyn Infor-

macyjny. Postulatorski Ośrodek Studiów” (1972).

akhss, sygn. ii-367: Projekty mebli do zakrystii kościoła p.w. św. Stanisława, pro-

jekt ks. Władysława Świdra.

akhss, sygn. ii-370: Remonty kościoła i hospicjum św. Stanisława: rachunki i ze-

stawienia (1951–1968).

akhss, sygn. ii-371: Akcja odnowienia kościoła św. Stanisława w Rzymie 

(1954–1966). 

akhss, sygn. ii-375: Korespondencja z Bronisławą Linde w sprawie dywanu do 

ołtarza głównego w kościele św. Stanisława w Rzymie (1959–1962). 

akhss, sygn. ii-377: Dokumentacja remontu kościoła i hospicjum św. Stanisława 

(1966–1969). 

akhss, sygn. ii-380: Demetrio Falorsi: kosztorys, opis prac i rachunki za wykonane 

prace (1965–1969).

akhss, sygn. II-383–388: Demetrio Falorsi: kosztorys, opis prac i rachunki za 

wykonane prace (1969). 

akhss, sygn. ii-440: Giuseppe Pomponii & Figli: kosztorys oraz rachun-

ki wykonanych prac instalacji urządzeń sanitarnych i grzewczych (1963–

–1970).

akhss, sygn. ii-444: Demetrio Falorsi: rachunki za prace remontowe 

(1968–1969). 

akhss, sygn. ii-454: Ambasada Hiszpańska: dokumentacja wynajmu mieszkania 

(1985–1994). 

akhss, sygn. ii-455: Ambasada Kanady: dokumentacja wynajmu lokalu 

(1986–1997).

akhss, sygn. ii-478: Demetrio Falorsi: prace remontowe (1969). 

akhss, sygn. ii-568: Korespondencja dotycząca remontu: transport, zestawienia 

cenowe, koszt materiałów (1966–1969). 

akhss, sygn. ii-582: Prośba o wsparcie finansowe rozbudowy hospicjum św. Sta-

nisława w Rzymie, 1712 [druk ulotny] (aneks k).

akhss, sygn. ii-591: Przemówienie rektora kościoła św. Stanisława podczas in-

gresu protektora kościoła, księcia metropolity krakowskiego, w dniu 13 lutego 





1928; odpowiedź metropolity; materiały dotyczące historii kościoła i hospicjum 

św. Stanisława (opracowania, wycinki prasowe, inwentarze).

akhss, sygn. ii-593: Ks. Stanisław Janasik. Korespondencja; materiały dotyczące 

kościoła polskiego (wycinki prasowe, inwentarz, malarstwo, tablice pamiątkowe 

i nagrobne).

akhss, sygn. ii-646: Projekt restauracji kościoła św. Stanisława w Rzymie, doku-

mentacja fotograficzna.

akhss, sygn. ii-652: Inż. Mario Redini, sprawa odnowienia kościoła św. Stanisława 

i Palazzo Delfini.

akhss, sygn. ii-656: Kronika kościoła św. Stanisława B. i M. w Rzymie, via Bot-

teghe Oscure 15.

akhss, sygn. ii-657: Kronika kościoła polskiego św. Stanisława B. i M. w Rzy-

mie przy via delle Botteghe Oscure 15. Księga niniejsza obejmuje lata od 1951 

do [1953]. 

Projekty i rysunki architektoniczne: akhss, teki: i/1–25; ii/1–11; iii, iii/6, 9; iv/1–

–2; v.

Archiwum Kościoła i Hospicjum św. Stanisława w Rzymie, Archiwum Ambasady 

Polskiej przy Watykanie

akhss, aapw, sygn. 10: Protokoły rozmów z osobami przybyłymi z Polski w stycz-

niu 1940.

Archiwum Kościoła i Hospicjum św. Stanisława w Rzymie, Archiwum Fundacji 

Polskiej w Loreto

AFL, sygn. 46: Liber nomina et cognomina Polonorum ad Almam Domum Lau-

retanum devotionis causa confluentium continens ab anno Domini 1773 die 

Octobris [ad 1934].

Archiwum Kościoła i Hospicjum św. Stanisława w Rzymie, Centralny Ośrodek 

Duszpasterstwa Emigracji

akhss, code, sygn. i-559: Kard. Rubin: materiały dotyczące nominacji (1968–

–1989). 

akhss, code, sygn. i-575: Wł. Rubin: korespondencja okolicznościowa z okazji 

nominacji i życzenia (11972–1980), cz. 3. 

akhss, code, sygn. i-576: Kard. Rubin: materiały dotyczące kreowana na kardy-

nała (1979–1980). 

akhss, code, sygn. i-577: Wł. Rubin: objęcie kościoła tytularnego (1979).

akhss, code, sygn. i-578: Wł. Rubin: nominacja na prefekta Kongregacji ds. Koś-

ciołów Wschodnich (1979–1980). 

akhss, code, sygn. i-688: Wł. Rubin: Niektóre momenty utrwalone na foto-

grafiach z długiej drogi krzyżowej kard. Wł. Rubina (1984–1989), album 

fotograficzny. 

akhss, code, sygn. i-699: Wizyta bp. Wł. Rubina w Stanach Zjednoczonych 

w czasie Milenium Chrztu Polski.

akhss, code, sygn. i-700: Wizyta bp. Wł. Rubina w Stanach Zjednoczonych 

w czasie Milenium Chrztu Polski.

akhss, code, sygn. i-701: Wł. Rubin: zdjęcia z wizyt duszpasterskich w ośrodkach 

polonijnych w Włoszech (1953–1958). 





akhss, code, sygn. i-806: Bp Gawlina. Uroczystości na Monte Cassino, 

fotografie.

akhss, code, sygn. iii-51: Anglia 2. Bo–Da. 

akhss, code, List 1967:  List Karoliny Lanckorońskiej do bpa Władysława Rubina, 

17 ii 1967.

Biblioteka Jagiellońska

Projekty i rysunki architektoniczne: sygn. ir 953–960.

Biblioteka Narodowa

rkps boz-130: Theatrum virtutum ac meritorum Domini Stanislai Hosii Sanc-

tae Romanae Ecclesiae presbiteri cardinalis, maioris penitentiarii et episcopi 

Varmiensis.

Polska Akademia Nauk, Biblioteka Kórnicka

Projekty i rysunki architektoniczne: sygn. 14482/2.

Rossijskij gosudarstwiennyj istoriczeskij archiw, Sankt Petersburg

rgia, f. 821, op. 2, sygn. 1060: Plany i fotografii zdanija Instituta sw. Stanislawa 

w Rimie, opisanie jego pomieszcznij, 1878. (Планы и фотографии здания 

Института св. Станислава в Риме описание его помещний, 1878).
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–Wrocław 2014. 

Fanucci 1601: Camillo Fanucci, Trattato delle opera pie dell’alma città di Roma, 

Roma 1601, online https://digital.ub.uni-paderborn.de/eab/content/page-

view/766314 [stan na: 20 listopada 2021].





Felini 1610: Pietro Martire Felini, Trattato nuovo delle cose meravigliose dell’Alma 

citta di Roma, Roma 1610.

Filipecki 2014: Ignacy Stanisław Filipecki, Opisanie podróży rzymskiej na kapitułę 
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summary

The Polish Church in Rome: 
identity and representation
in the perspective of art

National churches and hospices in Rome in the Middle Ages and in the early mo-

dern era were among the most characteristic institutions of that city. As Caput 

Mundi, the capital of the Christian world, the burial place of the holy apostles 

Peter and Paul and thousands of other martyrs, Rome attracted crowds of pilgrims, 

often arriving thither from distant places. The pilgrims were able to find shelter in 

the inns (called xenodochia), monasteries, hospitals, and last but not least in natio-

nal hospices – guest houses catering to newcomers from a specific country, region, 

or city. Over time, hospices with their adjoining chapels or churches became not 

only places where people sought shelter after a long and tiring journey, but above 

all they provided a stage for the manifestation of the identity of their respective 

nations, demonstrating the power of the state, as well as the strength and splen-

dour of the royal or imperial authority. Natural rivalry between nations became 

an impulse to surround national hospices and national churches with particular 

care, which was reflected in numerous renovation and reconstruction projects, and 

prestigious artistic commissions and foundations. But above all, it was through 

the organization of special events and festivities, and works of art commissioned 

on the occasions and placed within the space of national temples that individual 

communities manifested their presence on the Roman, and more broadly European, 

stage – because the Eternal City honed in on the variety of problems resulting from 

the complicated political situation in Europe at the time.

Poles received their hospice relatively late compared to other European nations. 

The initiator of its creation was Cardinal Stanisław Hozjusz (Stanislaus Hosius), 

one of the most outstanding Polish hierarchs of the early modern era, participant 

in the Council of Trent, Papal Nuncio at the court of Ferdinand i, and the author 

of the monumental work Confesio fidei catholicae Christiana (1553) containing an 

interpretation of Catholic doctrine. In the Jubilee Year 1575, this outstanding dip-

lomat, fervent Catholic, and staunch opponent of Protestants asked Pope Gre-

gory xiii to designate a church and a hospice for Poles, then numerous among 

the pilgrims to Rome, where they would be able to find shelter. In all likelihood, 

Cardinal Hozjusz realized that this kind of place could also give Poles a chance to 





manifest their Catholic identity in the Eternal City, in contradiction of the Polish 

king and the Sejm (parliament), who were then known to favour the dissenters. On 

October 8, 1578, the pope issued a bull, under which the small, medieval church 

of the Holy Saviour with the adjacent buildings at Botteghe Oscure street was placed 

under the care of the Poles. The choice of this particular temple was probably 

influenced by the fact that it contained a chapel dedicated to Saint Stanislaus and 

Saint Wenceslaus, patron-saints of the Kraków cathedral and the Kingdom of Po-

land. The generous bequest of the Cardinal, who died in 1579, made it possible to 

refurbish the medieval temple, and the renovation was completed in 1581. Ten years 

later the church was consecrated. The works were led by priest Stanisław Reszka, 

secretary to Hozjusz, the executor of his will, who went on to become the first rector 

of the temple. The administration over the latter was entrusted to the rector and to 

four commissioners (administrators): two lay persons and two clergymen, elected 

once a year by the Poles of noble descent who resided in Rome. In 1615, the first 

by-laws regulating the functioning of the Polish hospice were drafted, which be-

came the basis for subsequent by-laws adopted in 1646. They described in detail 

the purpose of the guesthouse as well as the rights and obligations of both the pil-

grims and the hospice administrators. The commissioners and the rector appointed 

persons who were meant to support them in their work – a curate and a sacristan, 

a procurer, a collector, a treasurer, and a notary. The general assembly of Poles also 

chose the guardian of the Brotherhood of Saint Tryphon at the Church of San Ago-

stino, founded by the Polish Cardinal Jerzy Radziwiłł. The reform of the by-laws 

was introduced in 1749. Then, in view of the precarious financial situation, Poles 

in Rome decided that each subsequent Bishop of Kraków would be their protector. 

At the time of the change, this was Andrzej Stanisław Kostka Załuski. The docu-

ment was approved by King August iii in 1749. The Bishop was given extensive 

powers in the field of administrative and financial control, including the right to 

choose the rector of the temple. The duties of commissioners, still elected by Poles 

residing in Rome, were also adjusted at the time. Soon after, under the Sejm con-

stitution of 1764, and contrary to the by-laws, the protectorate over the church and 

hospice was granted to the King and the Republic of Poland, and it was the monarch 

who obtained the right to elect the rector of the church.

Next to the Church of the Holy Saviour and Saint Stanislaus in Rome, there 

was a Ruthenian hospice with the church of Saint Sergius and Saint Bacchus. It was 

founded at the discretion of King Sigismund iii in 1639, intended for the youth 

of the Greek Catholic Order of Saint Basil. The papal bull was received in the Holy 

See by Mikołaj Korsak, head of the Uniate Church in the Polish-Lithuanian Com-

monwealth. In 1660, the control over the temple was entrusted to the Collegio di 

Propaganda Fide. Afterwards, each subsequent cardinal protector of Poland took 

over the care of the hospice.

The Polish church was a modest, three-aisle structure with a narrower chancel 

enclosed with a straight wall. Adjoining the church, there were small buildings 

intended for pilgrims’ accommodations. In 1712, the extension of the hospice was 

undertaken, which by approximately 1719 gained two wings adjacent to the church 

from the east and the west, and the third one from the south, at the back of the tem-

ple. The last group of buildings was erected around 1719–1760. The church was also 

remodelled, and in the years 1714–1715 it gained a new chancel and the main altar. 

On the occasion of the Jubilee Year 1725, a new altar dedicated to Saint Hedwig 





(Jadwiga of Poland) with a painting by Szymon Czechowicz was founded. On 

the anniversary of the canonization of Saint Stanislaus, in 1753, the altar dedicated 

to that saint was rebuilt, with the painting fitted within it being the work of Tadeusz 

Kuntze. In connection with the canonization of Saint Jan Kanty (John Cantius), 

the altar was transformed, with the University of Kraków commissioning a paint-

ing from Salvatore Monosilio. In 1757, an image was brought to Rome for the altar 

of Saint Casimir, which was funded by the last Polish Queen Maria Josepha of Aus-

tria, wife of Augustus iii. The author of the work was probably their court painter, 

František Karel Palko.

A significant number of liturgical paraments were recorded in the archival in-

ventories of the church, but few of those have survived to this day. Sources relating 

to artistic bequests and money donations are also found in abundance. However, 

their detailed analysis leads us to the conclusion that Poles showed relatively little 

interest in their national temple, and representatives of the higher clergy and epis-

copate as well as the highest state dignitaries, including the royal court, were unable 

to take advantage of the opportunities offered by the functioning of the national 

temple in Rome in the context of current politics at the time, or of the relations 

with the Holy See. Monetary gifts were rather modest, and artistic bequests were 

limited to single liturgical vessels and textiles. Against this background, the schol-

arship fund of the Bishop of Kraków, Jakub Zadzik, established in 1646 for priests 

who wanted to study in Rome, was used by several dozen clergymen, and for 

many of them their stay in the Eternal City and the contacts they made on that 

occasion became an important impulse for further development of their career, 

already after returning to Poland. The most generous benefactor was the Bishop 

of Kraków, Andrzej Stanisław Załuski – it is to him that the Polish church in Rome 

owes many high-quality sets of liturgical vestments and paraments. One of his gifts, 

the reliquary of Saint Stanislaus, is one of the most exquisite works of European 

goldsmithing craft. Despite these initiatives, the Polish church had never achieved 

a comparable material status, and above all such artistic level, as churches and hos-

pices of other European powers (Spain, France, or the Habsburg Empire), or even 

temples of smaller Italian communities (Milanese, Florentine, or Bolognese).

The church and hospice was a place that gathered crowds of Poles staying in 

Rome – pilgrims, young noblemen peregrinating around Europe, clergymen, and 

occasionally representatives of the magnates. Fugitives from Turkish captivity often 

found shelter within its walls. In archival sources, in the period from the beginning 

of the seventeenth to the end of the eighteenth century, over 4500 names of people 

who stayed within that Roman complex were recorded. It was only the last King 

of Poland, Stanisław August Poniatowski, who saw the opportunities that came 

with it, and he extended his patronage over the hospice on behalf of the Republic 

of Poland. At that time, the temple underwent its last remodelling in the early mod-

ern era, as a result of which the chancel was rebuilt and two balconies were added 

within it, intended for the king, or rather for his representatives who participated 

in the holy masses; the royal coat of arms was hung from the chancel arch, and 

a monumental fresco depicting the patrons of the Kingdom of Poland was painted 

within the vault.

Despite the perpetual shortage of funds, the administrators made sure that 

the temple of Poles was visible in the everyday life of the city. They manifested 

their own identity, emphasizing what they believed to be the key aspect thereof 





– namely, the relationship with the Catholic faith. In their daily activities, particu-

lar care for the cult of patron saints of the Kingdom of Poland is clearly marked. 

The relics of Polish saints gathered in the temple, the altars and paintings with their 

images, the solemn masses on the occasion of their holidays all became opportu-

nities to build – within the multinational Rome – the image of the nation united 

with the Holy See, and to emphasize Poland’s belonging to the group of Catholic 

nations of Europe. The artistic setting of the celebrations organized in connection 

with political events in the country perceived as the bulwark of Christianity was 

no less important, especially when these were put on to celebrate the victories in 

the wars against the Turks, the Tatars, the Muscovite state, and even the Protestant 

Sweden. Successive elections of Polish kings, their marriages and the births of their 

children were abundantly celebrated. After the death of the monarchs, solemn 

funeral masses were organized. In attendance, there were numerous representa-

tives of the Roman elite, mainly the curia, including the popes themselves, which 

was meticulously recorded in the preserved sources. Like other nations, Poland 

also employed commonly used means of artistic propaganda – painted images 

of the current popes, Polish rulers, and the coats of arms of the Kingdom of Poland. 

Celebrations in the church itself were often part of larger festivities organized by 

Poles in Rome, for example on the occasion of obedience missions or other im-

portant events initiated by cardinals protectors.

There was also awareness of the role of the national temple as a memorial site. 

The anniversary masses preserved the most distinguished personages in the memory 

of successive generations, as did the commemorative plaques and epitaphs devoted 

to the Poles who died in Rome and its vicinity. Thanks to the entries in the ben-

efactors’ book, the information about their worldly merits endured. Royal portraits 

(most of which did not survive to this day) formed a kind of gallery of Polish rul-

ers, whereas images of bishops and rectors (also not preserved today) represented 

clergymen who rendered the greatest services to the Roman hospice.

Poland’s loss of independence had a dramatic effect on the situation of the Polish 

national church in Rome. To begin with, two invasions by French troops led to 

the loss of administrative control over the property of the hospice, causing irretriev-

able dispersion of a significant part of the liturgical paraments and works of art that 

were placed in private apartments of friendly clergymen; and ultimately instigating 

the takeover of control over the hospice’s property by the Russian administra-

tion, representing the Tsar of Russia, and formally also the King of the Kingdom 

of Poland. After the Congress of Vienna, when the hybrid Kingdom of Poland was 

created, only a small part of the original equipment was recovered. Despite this, in 

the first three decades of the nineteenth century, the church continued to operate 

– with holy masses in honour of Polish patrons being celebrated there, whereas 

the hospice hosted newcomers from the Polish lands, albeit with increasing diffi-

culties. It was not until the outbreak of the November Uprising and the subsequent 

repressions that Poles were finally barred from access to the hospice buildings, 

where rooms were rented mainly to Italian tenants. Therefore, the first detailed 

inventory of its kind was prepared for the entire complex with a list of all tenants, 

now preserved in the Historical Archives in Saint Petersburg.

Poles reclaimed the hospice and the church with the rebirth of the Polish state. 

Unfortunately, almost immediately conflict arose between the Polish episcopate 

and the secular authorities over the nature of the hospice and the temple. The 





Polish government took the position that the hospice should function as a place 

for the promotion of Polish culture, in which scholars and artists would be hosted, 

while the church authorities wanted the centre to retain the character of a guest-

house for pilgrims. Ultimately, in 1928, in agreement with the state authorities, 

by-laws were adopted, under which the protectorate of the hospice was entrusted 

to the Bishops of Kraków, similarly to the former by-laws of 1749. The church has 

become a natural space for commemorating persons associated with the admin-

istration of the temple, and above all, those associated with the Polish diplomatic 

corps.

The outbreak of World War ii and the political reality that followed had a deci-

sive influence on the fate of the Polish Church in Rome. The absorption of Poland 

into the sphere of the Soviet totalitarian system separated the Roman temple from 

the country on the Vistula River. The church and hospice, within whose walls 

the offices of the Centre for Polish Pastoral Care Abroad were accommodated, 

became the hub of Polish emigrant community. Successive priests, bishops Józef 

Gawlina, Władysław Rubin, and Szczepan Wesoły, simultaneously served as rectors 

of the temple. For several dozen years, the space of the church and its surroundings 

were used as a place of remembrance of the latest events in the history of the na-

tion, otherwise erased from the pages of history textbooks and public discourse 

in communist Poland. Bishop Gawlina commissioned the sacristy floor decora-

tion, honouring the soldiers of the Second Corps of the Polish Armed Forces in 

the West fighting in Italy. On the wall of the apse, commemorative plaques were 

fitted, devoted to soldiers murdered in Russia, to Polish soldiers who fought during 

World War ii, and to General Władysław Anders. The sacristy of the temple was 

enriched with numerous paraments donated by Poles living in exile. The collapse 

of the communist system and the reintegration of Poland into the circle of Western 

civilization opened a new chapter in the history of the Polish Church in Rome.









riassunto

La chiesa polacca a Roma: 
identità e rappresentanza
nella prospettiva dell’arte

Le chiese e gli ospizi nazionali a Roma, nel medioevo e in età moderna, erano tra 

le istituzioni più caratteristiche di questa città. Roma, quale Caput Mundi, capitale 

del mondo cristiano, luogo di sepoltura dei santi  apostoli Pietro e Paolo oltre che 

di migliaia di martiri, attirava schiere di pellegrini, spesso da regioni lontane. I ro-

mei potevano trovare rifugio in locande (xenodochi), conventi, ospedali ed infine 

negli ospizi nazionali: alberghi per forestieri provenienti da un dato paese, regione 

o città. Col tempo, gli ospizi, con annesse cappelle o chiese, da luogo in cui cercare 

rifugio dopo viaggi lunghi e faticosi, divennero soprattutto luogo di manifestazione 

dell’identità di una nazione, dimostrazione della potenza di un Paese, così come 

della forza e dello splendore del potere regale o imperiale. La naturale rivalità tra 

le nazioni faceva sì che ospizi e chiese fossero oggetto di particolare cura, ciò che 

si traduceva in frequenti restauri, rifacimenti e prestigiose donazioni artistiche. 

Tuttavia, era in particolare attraverso l’organizzazione di cerimonie d’occasione 

e attraverso le opere d’arte collocate nello spazio dei templi nazionali che le di-

verse comunità manifestavano la propria presenza sulla scena romana e in scala 

più ampia su quella europea, poiché nella Città Eterna, quasi come in una lente di 

ingrandimento, si concentravano i problemi derivanti dalla complessa situazione 

politica dell’Europa.  

I polacchi ottennero il proprio ospizio relativamente tardi rispetto ad altri popoli 

europei. Promotore della nascita di quest’ultimo fu il cardinale Stanislao Hozjusz, 

uno dei più eminenti gerearchi ecclesiastici polacchi dell’età moderna, partecipante 

al Concilio di Trento, nunzio apostolico alla corte di Ferdinando I, autore della 

monumentale Confesio fidei catholicae Christiana (1553), contenente l’esposizione 

della dottrina cattolica. Questo eminente dipomatico e fervente cattolico, nonché 

accanito oppositore dei protestanti, si rivolse  nell’anno del Giubileo del 1575 al 

papa Gregorio xiii con la richiesta di assegnare ai polacchi, allora in pellegrinag-

gio a Roma in gran numero, una chiesa ed un ospizio nel quale potessero trovare 

rifugio. Sicuramente il cardinale Hozjusz era consapevole del fatto che un tale luogo 

avrebbe consentito anche ai polacchi di manifestare la propria identità cattolica 

nella Città Eterna, nonostante il re e il parlamento polacchi fossero allora favorevoli 





ai dissidenti. L’8 ottobre 1578 il papa emise una bolla, in virtù della quale i polacchi 

avrebbero preso in custodia la piccola chiesa medioevale del Santissimo Redentore 

insieme alla annessa costruzione presso via delle Botteghe Oscure. La scelta di tale 

templio fu senz’altro dettata dalla presenza in esso della cappella dei SS. Stanislao 

e Venceslao, patroni della cattedrale di Cracovia e del Regno Polacco. L’alto legato 

del cardinale, morto nel 1579, permise il rifacimento della chiesa medioevale, che 

fu terminata nel 1581. Dieci anni più tardi la chiesa fu consacrata. Diresse i lavori 

padre Stanislao Reszka, segretario di  Hozjusz, esecutore del suo testamento e primo 

rettore del templio. L’amministrazione era infatti affidata a un rettore e a quattro 

provvisori (amministratori), due laici e due ecclesiastici, scelti una volta all’anno dai 

polacchi di origine nobile residenti a Roma. Nel 1615 furono emessi i primi statuti 

che regolamentavano il funzionamento dell’ospizio polacco, i quali furono la base 

per i successivi statuti approvati nel 1646. In essi si descrivevano dettagliatamente 

lo scopo dell’esistenza dell’albergo e i diritti e doveri sia dei pellegrini sia degli am-

ministratori dell’ospizio. I provvisori e il rettore nominavano persone che avevano 

il compito di aiutarli nel lavoro: un vicario e un  sagrestano, un procuratore, un 

esattore, un tesoriere e un notaio. L’assemblea generale dei polacchi eleggeva inoltre 

il guardiano della confraternita di San Trifone, fondata dal cardinale polacco Jerzy 

Radziwiłł, presso la chiesa di  Sant’Agostino. Una riforma degli statuti fu operata nel 

1749. Allora, per far fronte alla difficile situazione finanziaria, i polacchi di Roma 

decisero che loro protettore sarebbe stato ogni successivo vescovo di Cracovia. Nel 

momento in cui furono introdotti questi cambiamenti era vescovo di Cracovia 

Andrea Stanislao Kostka Załuski. Il documento fu approvato dal re Augusto iii 

nel 1749. Al vescovo furono affidate ampie competenze in ambito di controllo am-

ministrativo e finanziario, fra cui l’elezione del rettore della chiesa. Furono inoltre 

riordinati i compiti dei provvisori, ancora eletti dai polacchi residenti a Roma. Poco 

dopo, in virtù della costituzione parlamentare del 1764 e contrariamente agli statuti, 

il protettorato sulla chiesa e sull’ospizio fu assegnato al re e alla Rzeczpospolita, in 

seguito a ciò il monarca ottenne il diritto di eleggere il rettore.

Accanto alla chiesa del Santissimo Redentore e di San Stanislao, a Roma era 

attivo anche l’ospizio ruteno con la chiesa dei SS. Sergio e Bacco. Esso era sorto su 

iniziativa di Sigismondo iii nel 1639, destinato alla gioventù greco-cattolica dell’or-

dine di San Basilio. La bolla papale fu ritirata nella Capitale Apostolica da Niccolò 

Korsak, superiore della chiesa uniate nella Rzeczpospolita. Nel 1660 il controllo 

sull’ospizio fu affidato al Collegio di Propaganda Fide. La protezione dell’ospizio 

era esercitata da ogni successivo cardinale protettore della Polonia.

La chiesa polacca era un edificio modesto, a tre navate, con un presbiterio 

alquanto stretto, chiuso da una semplice parete. Accanto ad esso si trovavano pic-

coli edifici destinati ai pellegrini. Nel 1712 iniziò l’ampliamento dell’ospizio, che 

fin verso il 1719 aveva guadagnato due ali confinanti con la chiesa a est e a ovest 

e una terza a sud, nella parte posteriore del tempio. L’ultimo complesso di edifici 

fu eretto intorno agli anni 1719–1760. Fu rifatta inoltre la chiesa, che negli anni 

1714–1715 ebbe un nuovo presbiterio e l’altare maggiore. In occasione dell’Anno del 

Giubileo 1725 fu eretto un nuovo altare dedicato a Santa Jadwiga con un dipinto di 

Szymon Czechowicz. Per l’anniversario della canonizzazione di San Stanislao, nel 

1753, fu restaurato l’altare a lui dedicato, per il quale Tadeusz Kuntze dipinse un 

quadro. In seguito alla canonizzazione di San Giovanni da Kęty l’altare fu trasfor-

mato e il dipinto per quest’ultimo, ad opera di Salvatore Monosilio, fu finanziato 





dall’Università di Cracovia. Nel 1757 fu portata a Roma l’immagine per l’altare di 

San Casimiro, che fu offerta dall’ultima regina polacca, Maria Giuseppa d’Asburgo, 

moglie di Augusto iii. Autore dell’opera fu senza dubbio il suo pittore di corte, 

František Karel Palko. 

Negli inventari d’archivio della chiesa risulta un significativo numero di pa-

ramenti liturgici, pochi dei quali, tuttavia, conservatisi sino ad oggi. Altrettanto 

numerose sono le fonti che si riferiscono a donazioni artistiche e ad offerte in 

denaro. Un’attenta analisi tuttavia porta ad affermare che i polacchi non erano 

particolarmente interessati al loro templio nazionale e che gli alti rappresentati 

ecclesiastici e dell’episcopato, così come i più alti funzionari statali, in primis la 

corte reale, non seppero approfittare delle possibilità che la presenza di una chiesa 

nazionale a Roma poteva procurare in ambito politico e nei contatti con la Sede 

Apostolica. Le offerte in denaro erano alquanto modeste e le donazioni artistiche 

si limitavano a singoli oggetti e paramenti liturgici. Eccezione a tutto ciò fu, nel 

1646, l’istituzione di un fondo del vescovo di Cracovia Jakub Zadzik a sostegno dei 

sacerdoti che volevano intraprendere gli studi a Roma. Di tale sostegno usufru-

irono decine di sacerdoti e per molti di essi il soggiorno  nella Città Eterna, così 

come la possibilità di intrecciare conoscenze, furono un impulso importante per 

lo sviluppo della loro successiva carriera in Polonia. Il più generoso donatore fu 

il vescovo di Cracovia Andrea Stanislao Załuski, proprio a quest’ultimo la chiesa 

polacca a Roma deve numerosi completi di vesti liturgiche e paramenti sacri di alto 

livello. Uno dei suoi doni, il reliquiario di San Stanislao conservatosi sino ad oggi, 

è un esempio della più raffinata oreficeria europea. Nonostante queste iniziative, 

la chiesa polacca non raggiunse mai l’importanza e soprattutto il livello artistico 

delle chiese e degli ospizi delle altre potenze europee (Spagna, Francia, Impero 

Asburgico), né tantomeno delle chiese delle più piccole comunità italiane (dei 

milanesi, dei fiorentini e dei bolognesi).

La chiesa e l’ospizio erano luogo di ritrovo per schiere di polacchi di passaggio 

a Roma, come pellegrini, giovani nobili in viaggio attraverso l’Europa, religiosi e, più 

rararamente, rappresentati del ceto magnatizio. Non di rado, tra le mura dell’ospizio, 

trovava rifugio chi era riuscito a fuggire dalla prigionia turca. Nelle fonti d’archivio, 

nel periodo compreso tra l’inizio del xvii secolo e la fine del xviii, sono presenti 

4500 cognomi di persone ospitate all’interno del complesso. Soltanto l’ultimo re di 

Polonia, Stanisalo Augusto Poniatowski, si accorse delle possibilità che da tutto ciò 

potevano derivare, assumendo il patrocinio sull’ospizio in nome della Rzeczpospo-

lita. Fu allora che il tempio fu sottoposto all’ultimo rifacimento moderno, in seguito 

al quale fu ristrutturato il presbiterio con la costruzione di due balconi per il re, 

o meglio per i suoi rappresentanti che assistevano alla messa; nell’arco del coro fu 

posto lo stemma reale, mentre nella volta sorse un monumentale affresco rappre-

sentante i patroni del Regno Polacco.

Gli amministratori, nonostante la scarsità di mezzi finanziari, facevano in modo 

che il templio dei polacchi non passasse inosservato nella vita quotidiana della città. 

Manifestavano la propria identità, sottolineandone l’aspetto secondo loro più im-

portante, ovvero il legame con la fede cattolica. Nelle loro azioni quotidiane si può 

osservare una particolare attenzione per il culto dei patroni del Regno Polacco. Le 

reliquie dei santi polacchi raccolte nel templio, gli altari e i dipinti con le loro effigi, 

le messe commemorative in occasione delle loro ricorrenze divennero l’occasione per 

costruire, nella Roma plurinazionale, l’immagine di un popolo legato alla Capitale 





Apostolica  e per sottolineare l’appartenenza della Polonia al gruppo delle nazioni 

cattoliche dell’Europa. Non meno significativa era la realizzazione artistica delle 

celebrazioni organizzate in occasione di avvenimenti politici nel Paese, considerato 

un baluardo della cristianità, in particolare per la commemorazione delle vittorie 

nelle guerre contro i Turchi, i Tartari, lo Stato Moscovita e persino contro la Sve-

zia protestante. Si celebravano fastosamente le varie elezioni dei re polacchi, i loro 

matrimoni e la nascita dei loro figli. Per la morte dei monarchi si organizzavano 

solenni messe da requiem, alle quali partecipavano rappresentanti dell’alta società 

romana, in particolare della curia, tra cui gli stessi papi, come veniva scrupolosamen-

te annotato nelle fonti conservatesi. Similmente alle altre nazioni, anche la Polonia 

si serviva dei mezzi di propaganda artistica generalmente adottati: effigi dei papi 

regnanti, dei sovrani polacchi, stemmi del Regno Polacco. Non di rado, le cerimonie 

ecclesiastiche facevano parte di festeggiamenti più grandi organizzati dai polacchi 

a Roma, ad esempio in occasione di ambascerie al papa o di altri importanti eventi 

promossi dai cardinali protettori. 

Si era inoltre consapevoli del ruolo del templio nazionale come luogo di memo-

ria. Le messe per anniversari rafforzavano il ricordo nelle successive generazioni 

dei più benemeriti individui, allo stesso modo delle lapidi commemorative e degli 

epitaffi dedicati ai polacchi morti a Roma o nelle vicinanze. Grazie alle inscrizioni 

nel libro dei benefattori si sono conservate le informazioni sui loro meriti terreni. 

I ritratti dei re (nella maggior parte ad oggi perduti) costituivano una sorta di gal-

leria dei sovrani polacchi, mentre le effigi dei vescovi e i ritratti dei rettori (ugual-

mente perduti) presentavano i più benemeriti religiosi dell’ospizio romano.

La perdita dell’indipendenza da parte della Polonia ebbe ripercussioni dramma-

tiche sulla situazione della chiesa nazionale a Roma. Dapprima due invasioni degli 

eserciti francesi portarono alla perdita del controllo amministrativo sul patrimonio 

dell’ospizio e all’irrimediabile sparizione di una notevole parte di paramenti liturgici 

e opere d’arte collocati in appartamenti privati di prelati amici. Infine, l’assunzione 

del controllo sul patrimonio dell’ospizio passò all’amministrazione russa, rappre-

sentante dello zar di Russia e formalmente anche del sovrano del Regno Polacco. 

In seguito al Congresso di Vienna, in cui fu creato un Regno Polacco ibrido, si 

riuscì a recuperare soltanto una piccola parte dell’antico arredamento. Nonostan-

te ciò, la chiesa funzionò ancora durante i primi tre decenni del xix secolo: vi si 

celebravano le messe in onore dei patroni polacchi, mentre l’ospizio, sebbene con 

sempre maggiori difficoltà, accoglieva i viandanti provenienti dalle terre polacche. 

Soltanto l’insurrezione di novembre e le repressioni che ne conseguirono chiusero 

definitivamente ai polacchi l’accesso agli edifici dell’ospizio, le cui stanze erano per 

lo più affittate a locatari italiani. In seguito a ciò, fu stilato un primo dettagliato 

inventario di tutto il complesso, con l’elenco di tutti i locatari, conservato nell’Ar-

chivio Storico di San Pietroburgo. 

I polacchi riottennero l’ospizio e la chiesa con la rinascita dello stato polacco. 

Purtroppo, fin da subito si delineò un conflitto tra l’episcopato polacco e le au-

torità laiche sul carattere dell’ospizio e del templio. Il governo polacco sosteneva 

che l’ospizio avrebbe dovuto funzionare come luogo di diffusione della cultura 

polacca, ospitando studiosi e artisti; le autorità ecclesiastiche, invece, volevano che 

il complesso continuasse a mantenere la funzione di albergo per pellegrini. Infine, 

nel 1928, in accordo con le autorità statali, fu approvato uno statuto sulla base del 

quale si assegnava il protettorato sull’ospizio ai vescovi di Cracovia, analogamente 





agli statuti del 1749. La chiesa divenne luogo naturale di commemorazione delle 

persone legate all’amministrazione del templio e in particolare legate al corpo di-

plomatico polacco.

Lo scoppio della Seconda guerra mondiale e la situazione politica formatasi in 

seguito influirono pesantemente sulle sorti della chiesa polacca a Roma. L’assorbi-

mento della Polonia nel sistema totalitario sovietico separò il templio romano dal 

paese sulla Vistola. La chiesa e l’ospizio, all’interno del quale fu organizzato l’ufficio 

del Centro Generale della Chiesa Polacca all’Estero, divennero centro dell’emi-

grazione polacca. I successivi religiosi, i vescovi Józef Gawlina, Władysław Rubin 

i Szczepan Wesoły, furono contemporaneamente anche rettori del templio. 

Lo spazio della chiesa e l’ambiente circostante furono impiegati come luogo 

per commemorare i più recenti avvenimenti nella storia del paese, cancellati dalle 

pagine dei libri di storia e dal dibattito pubblico nella Polonia comunista. Gawlina 

donò una pavimentazione nella sacrestia che commemorava i soldati del Secondo 

Corpo delle Forze Armate Polacche in Occidente, che avevano combattuto in Italia. 

Sul muro dell’abside si trovavano le lapidi dedicate ai soldati uccisi in Russia, ai 

soldati che avevano combattuto durante la Seconda guerra mondiale e al generale 

Władysław Anders. La sacrestia della chiesa si arricchì di numerosi paramenti of-

ferti dai polacchi emigrati. La caduta del sistema comunista e il nuovo inserimento 

della Polonia nella sfera della civiltà occidentale hanno aperto una nuova era nella 

storia della chiesa polacca
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rytownik 175

Bernini Giovanni Lorenzo, rzeźbiarz, 

malarz, architekt 104, 117, 223, 256, 

275, 284, 287, 315

Bertazzi Giovanni Battista, 

murarz 144

Berti Michela 271

Betlej Andrzej 30

Bevilacqua Mario 103

Bevilaqua Clemente, stolarz 79

Bianchetti Lodovico 50

Bianchetti Lorenzo 50

Biegański Stanisław, prowizor 61, 155, 

439

Bieliński Kazimierz Ludwik 49

Bieliński Franciszek 457

Bieniewski Wojciech 50

Bieńkowski Ignacy, ksiądz 64

Bilczewski Józef 428

Biliński Wojciech 448

Billewicz Teodor, szambelan 

królewski 23, 91, 193

Bilszek Szczepan, litewski 

szlachcic 257

Binago Lorenzo, architekt 14, 191

Biondi Filippo 102

Blank Antoni, malarz 377

Bloemen Peter van (Standaart), 

malarz 181

Bocheński Józef Maria, domini-

kanin, rektor uniwersytetu we 

Fryburgu 355, 368, 388

Bodzęta Jan Chryzostom 55, 160

Bogdanowicz Bernard 347

Boglewski Stanisław, kanonik 

gnieźnieński 49

Bojarski Krzysztof, bożogrobiec 

w Przeworsku 149

Bokum Jan Kazimierz, kanonik 

krakowski i gnieźnieński 279, 281

Bolesław i Chrobry, król Polski 5, 197, 

218

Bolesław v Wstydliwy, książę 

krakowski i sandomierski 197, 235

Bolesław Krzywousty, książę 

Polski 220

Bolognetti Alberto, kardynał, 

nuncjusz apostolski we Florencji 

i w Polsce 195

Bolognetti Giorgio, biskup Rieti, 

nuncjusz apostolski we Francji 287

Bona Sforza, królowa Polski 32

Boncompagni Filippo, kardynał 32

Boncompagni Giacomo, kondotier, 

książę Sory 32

Boncompagni Ugo zob. Grze gorz xiii

Bonelli Michele, kardynał 32

Bongiovanni Bernardo, nuncjusz 

apostolski w Polsce 35

Bongiovanni Mattilda 72





Boni Fabio 30

Bonifacy viii, papież 7

Bonifacy ix, papież 10

Borani Antonio, kanonik 315

Boratyński Ludwik 23

Bordini Andrea, pozłotnik 139

Borecki Adam 154

Borghese Camillo, kardynał protektor 

Szkocji 17

Borghese Scipione, kardynał 47, 263

Borgia Rodrigo zob. Aleksander vi 

Borja y Velasco Gaspar de, kardynał 

protektor Hiszpanii 261

Boromeusz Karol (właśc. Carlo 

Borromeo), kardynał, arcybiskup 

Mediolanu, święty 8, 14, 47, 208, 263

Boromeusz Fryderyk (właśc. Federico 

Borromeo), kardynał arcybiskup 

Mediolanu 191, 312

Borowski Ksawery, kanonik 

krakowski 161

Borri Giovanni Battista, 

kompozytor 272

Borromeo Federico zob. Boromeusz 

Fryderyk 

Borromeo Carlo zob. Boromeusz 

Karol 

Borromini Francesco, architekt 51, 

104, 105, 284, 455

Borzęcki Adam, rektor 317

Boschini Antonio, rzeźbiarz 119

Boznańska Olga, malarka 383

Bracci Filippo, malarz 209

Bracci Luigi 341

Bracci Pietro, rzeźbiarz 211, 288, 458, 

461

Brancario Giacomo, kanonik 

laterański 48

Brancati di Lauria Lorenzo, 

kardynał 261

Brandenburg Albrecht von zob. 

Hohenzollern Albrecht

Branicki Stefan Mikołaj, starosta 

krasnostawski 49

Branicki Zygmunt, ksiądz, 

prowizor 154

Bravo Giovanni 48

Brenna Vincenzo, architekt 150

Brocchi Constanza de domo 

Bacciarelli 321

Brocchi Giuseppe, rzeźbiarz 139

Brocchi Ignazio, architekt 47, 133–135, 

139, 142, 144, 145, 150, 321, 461, 463

Bronikowski Jerzy, scholastyk 

poznański, kanonik krakowski 161

Brusatti Ambrogio, murarz 78

Brykowski Ryszard 24, 43, 74 75, 85, 

134, 135

Brzeski Jerzy, rektor 157

Brzetysław i, książę Czech 217

Brzeziński 182

Brzeziński Gabriel, doktor obojga 

praw, sekretarz królewski 269, 277

Brzeźnicki, kanonik włocławski 48

Brzostowski Konstanty, biskup 

wileński 279, 281

Bucchi Giovanni Battista, archi-

tekt 101, 102

Bulgari Constantino 173

Bulla Adriano 341, 343

Bulla Domenico, murarz 321

Bulla Giuseppe, murarz 321

Buonacorsi Tommaso, szklarz 112

Burke Peter 285

Buschi Nicola, biskup Ferentino 142

Bussini Francesco, zawiadowca 320

Busti Petrus Antonius, kamie-

niarz 312

Butler Gothard Guglielmo, 

kapitan 48

Butti Angelo, kamieniarz 107, 123

Butti Giovanni, architekt 102, 107, 112, 

114, 116

Butti Niccolò, kamieniarz 112, 116, 123

Buzzi Giovanni Paolo, architekt 129, 

133, 145, 174

Bzicki Andrzej, kanonik sandomierski, 

oficjał łukowski, prowizor 155, 275

Caeta Tommaso de, pleban kościoła 

Sancti Salvatoris 72

Caffarelli 142

Cagnola Wawrzyniec, kapitan 

łucki 175





Caligari Giovanni Andrea, nuncjusz 

apostolski w Polsce 31, 38

Calota Michele Angelo, kamie-

niarz 124

Campo Camillo del, złotnik 173

Canalda i Llobet Sílvia 223

Caniggia Emanuele, architekt 366, 

368, 369

Caniggia, rodzina 373

Canova Antonio, rzeźbiarz, malarz, 

architekt 330

Carabello Giovanni Battista 77

Caracciolo Diego Innico 293

Carafa Alfonso, kardynał 32

Carafa Piero Luigi, kardynał, prze-

wodniczący rzymskiego Trybunału 

ds. dróg 101, 102, 109

Caravaggio (właśc. Michelangelo 

Merisi da Caravaggio), malarz 36, 

43, 74, 146, 224, 455, 458

Carboni Giovanni 118

Cardi Ludovico zob. Cigoli Ludo vico 

Carettoni Giovanni Francesco 270

Carlieri Massimo, architekt 446

Carnevali Nicola, architekt 334

Carpanti Lorenzo 258

Carracci Agostino, malarz, 

rytownik 146

Carracci Annibale, malarz, 

rytownik 146

Carrara Umberto, jezuita  285 

Carroti Francesco, kamieniarz 174

Cartari Carlo 260, 285

Casanova Francesco, malarz, 

rytownik 330

Casciani Giuseppe 60

Castellani Mario 400

Castellini Paolo, notariusz 414

Castello Domenico 86

Castiglione Luigi Gonzaga di 293

Castilioni Francesco, rachmistrz 60

Catalani Matteo 87

Cavalieri Emilio, książę 118

Cavalieri Giovanni Battista de’, 

rytownik 9, 190

Cavallari Gioachino, brązownik 373, 

374

Cavalli Pietro, mistrz murarski 98

Cecchini Antonio, mistrz kapeli 

muzycznej kościoła Santa Maria ai 

Monti 271

Cecylia Renata Habsburżanka, 

królowa Polski 269, 277, 278, 315, 

459

Cekino Hieronim 182

Celestyn iii, papież 70

Cenci (Cinci) Cassandra 74

Cesario Cesare, kupiec 50

Cesi Federico, kardynał 87

Cesi Marcello, biskup Rimini 262

Cesi Pier Donato, kardynał 32

Cetner Aleksander 49

Charbicki Kazimierz, prepozyt 

włocławski 65

Charles de Créquy, książę, poseł 

francuski 181

Charzewska Marianna 348

Chaves Antão Martins de, biskup 

Porto 15

Chiari Fabrizio, malarz, 

rytownik 290

Chiari Giuseppe Bartolomeo, 

malarz 250

Chigi Agostino, bankier 20, 452

Chlebowski Walenty, kanonik 

poznański 50, 161

Chodyński Stanisław 23

Chołoniewski Andrzej, rektor 63, 150

Chomętowski Stanisław, marszałek 

nadworny koronny 60

Christ Bonawentura, 

bożogrobiec 149

Chruścicki Tadeusz, dyrektor 

mnk 437

Chrzanowski Tadeusz 24, 246, 312

Ciampelli Agostino, malarz 284

Cicconi Maurizia 453

Ciechanowiecki Andrzej 134

Cieński Ignacy 61

Cieplak Jan, arcybiskup 380, 386

Cigoli (właśc. Cardi) Ludovico, 

malarz, rzeźbiarz i architekt 106

Ciocci Francesco 341

Cioli Domenico, architekt 117





Cioli Filippo, murarz 144, 145

Ciołek Erazm, biskup płocki, 

dyplomata 6

Ciołek Stanisław, biskup poznański, 

sekretarz królewski 5, 203

Cipriani Sebastian, architekt 279, 283, 

287

Circignani Niccolò zw. il Pomarancio, 

malarz 190

Cleutin Henri, ambasador Francji 

w Rzymie 16, 37, 89, 451

Clodinius Stanisław, internuncjusz 

króla Polskiego w Królestwie 

Neapolu 48

Cobaert Jakob, rzeźbiarz 451

Coccétti Pietro Paolo, architekt 105

Codazzi Niccolò, malarz 181

Cointerel Matthieu zob. Matteo 

Contarelli

Colonna Francesco 60

Colonna Girolamo, kardynał protektor 

Rzeszy 256

Colonna Lorenzo Onofrio, gubernator 

Rzymu, wielki konetabl Królestwa 

Neapolu 265

Colonna, rodzina 13

Conca Sebastian, malarz 237

Conca Antonio 60

Conta Francesco 48

Contarelli Matteo (właśc. Cointerel 

Matthieu), kardynał 31, 43, 50, 74, 

267, 451, 452, 455

Contini Giovanni Battista, archi-

tekt 83, 84, 108, 456

Cools Hans 14

Cornaro Luigi, kardynał 87, 88

Corradori Francesco, rzeźbiarz 139

Corsini Lorenzo zob. Klemens xii 

Corswarem Émilie 271

Cortelli Venanzio, murarz 112, 124 

Cosimo iii de’ Medici, wielki książę 

Toskanii 289

Costa Gioacchino, rzemieślnik 340, 

341, 343

Costantini Ermenegildo, malarz 142

Costanzi Giovanni, mistrz kapeli 272

Cranmer Thomas, arcybiskup 

Canterbury 190

Crescenzi Virgilio, szlachcic 

rzymski 31, 42

Crésti Domenico zw. il Passignano, 

malarz 106, 284

Cybo Camillo, kardynał 288

Cybo Odoardo, biskup 281

Czacki Stefan, łowczy wołyński 60

Czacki Włodzimierz, nuncjusz 

papieski w Paryżu 346, 424

Czapski Jan Ansgary, podskarbi wielki 

koronny 113

Czarnkowski Andrzej 180

Czartoryski Kazimierz Mikołaj 49

Czartoryski Michał 65

Czartoryski Władysław, książę 166

Czartoryscy, rodzina 310

Czechowicz Szymon, malarz 24, 107, 

114, 119–121, 146, 147, 149, 156, 163, 

200, 209, 233–235, 237, 239, 240, 

248, 460, 469

Czermiński Antoni 49

Czermiński Łukasz, kanonik 

gnieźnieński 49

Czosnowska Bronisława, bratowa 

Izydora, żona Piotra 377, 379

Czosnowska Helena, córka 

Izydora 294

Czosnowska Maria, córka 

Izydora 294, 436

Czosnowska Maria de domo de 

Lenval, hrabina, żona Izydora 294, 

373, 377

Czosnowska Maria de domo Jełowiecka, 

matka Izydora 294, 378, 379

Czosnowski Izydor, hrabia, prze-

wodniczący rady administra-

cyjnej hospicjum polskiego 

w Rzymie 293–295, 298–300, 355, 

373, 376, 377, 381, 429, 436, 465, 467

Czosnowski Jan, marszałek powiatu 

krzemienieckiego, ojciec 

Izydora 294

Czosnowski Jan, pułkownik wojsk 

koronnych, dziad Izydora 294

Czosnowski Leon, hrabia, syn 

Izydora 294, 355, 429, 436

Czosnowski Piotr, brat Izydora 377

Czyżewski Krzysztof 172





Da Mula Antonio, kardynał 32

Daleszyński Franciszek, sekretarz 

królewski 49

Dalewski Marcin, kanonik 

chełmski 158, 313

Daniels Tobias 11, 37

Dąbrowski Henryk, generał 321, 463

Dąbrowski Kazimierz Benedykt, opat 

oliwski 162, 276

Dąbrowski Michał, prowincjał bazy-

lianów unickich 349

Decjusz Justus Ludwik, historiograf, 

dyplomata, sekretarz królewski 37

Del Duca Antonio 87

Del Duca Giacomo (Iacopo, Giacopo), 

architekt, rzeźbiarz, poeta 87, 88, 

145, 457

Del Duca Leonardo 87

Del Grande Antonio, architekt 283, 

290

Delci Francesco Antonio, biskup 281 

Delfini, rodzina 414

Delicati Boldrini Giuseppe 341

Delicati Pietro, świecki rektor 330, 464

Delicati Vincenzo, syn Piotra, świecki 
rektor 330, 341, 464

Dembiński Piotr, protonotariusz 

apostol ski, gwardian bractwa 

św. Try fona, prowizor 49, 262, 

269, 275

Dembowski Antoni 61

Dembowski Mikołaj, prowizor 50, 61, 

156

Dembowski Stefan 61

Denhoff Aleksander, opat jędrze-

jowski 49, 158

Denhoff Jan Kazimierz, kardynał, opat 

mogilski 49, 261, 286, 310, 311, 462

Denhoff Jerzy, biskup krakowski 276

Derwich Marek 197

Dezyderiusz, król Longobardów 13

Dębiński Erazm, dziekan krakowski 48

Dębowski Mikołaj, prowizor 120

Dienstl-Dąbrowa Marian, 

komendant 351

Długosz Jan, kanonik krakowski, 

historiograf 8, 37, 197–199, 207

Dobrowolski Kazimierz 37

Dobrzański Jerzy, kanonik 

krakowski 173

Dobrzański Jerzy, rektor 293

Dobrzycki Józef 50

Dolci Paolo 60

Doleżal-Szewczyk Zyta, projektantka 

tkanin artystycznych 404

Dolski Paweł z Dolska 53

Dominicis Claudio de 263

Dominik, stolarz 92

Dorpowski Jerzy Aleksander 275

Dosio Giovanni Antonio, architekt, 

rzeźbiarz 37, 89, 106, 451, 452

Dozzi Andrea 130, 131, 209

Dub-Dubowski Ignacy, biskup 173

Dubowicz Jan Ignacy 65

Dunin Paweł, poseł królewski 276

Dunin-Wolski Piotr, biskup płocki, 

poseł króla Stefana Batorego 38, 

41, 152, 222

Durante Silvestro 271

Duval Henrietta, metresa 

Au gusta ii 104

Duvall (Duwall) Jan, ksiądz 166

Dyamentowski P. 297

Działyński Michał Mikołaj 49

Działyński Piotr, wojewoda cheł-

miński (?) 48, 275

Egmont Justus van, malarz 298

Egon von Fürstenberg, książę 40

Elgot Jan, prawnik 8

Eliot John H. 11

Elżbieta Łokietkówna, królowa 

Węgier 214, 247

Elżbieta Austriaczka (Rakuszanka), 

królowa Polski 224

Empoli Jacopo da, malarz 223

Enea Silvio Piccolomini, zob. Pius ii

Ernesto Amadeo 373

Este Ippolito d’, kardynał 451

Este Luigi d’, kardynał 451

Esposito Anna 39

Eugeniusz iv, papież 284

Fabei Francesco 262

Fagiolo dell’Arco Maurizio 25

Fagiolo Marcello 272





Falda Giovanni Battista, architekt, 

rytownik, grawer 83, 347

Falorsi Demetrio 422

Fantoni Ludwik, kanonik 

warszawski 113

Fanucci Camillo 20, 22, 73

Farnese Alessandro, kardynał protektor 

Polski 32, 222, 263, 276, 283

Farnese Odoardo, książę Parmy, 

Piacenzy i Castro 289

Faustus Anicius Acilius Glabrio, 

prefekt Rzymu 69

Felici Antonio 341

Felini Pietro Martino 22

Ferarri Francesco, architekt 83, 103, 

107–109, 119, 461

Ferdynand i de’ Medici, kardynał, 

wielki książę Toskanii 47, 308, 284

Ferdynand i Habsburg, cesarz 32

Ferdynand ii Aragoński, król Kastylii 

i Leónu 15

Ferdynand ii Habsburg, arcyksiążę 

Tyrolu 88, 277

Ferdynand ii Habsburg, cesarz 290

Ferdynand iii, król Węgier, Chor-

wacji, Czech, cesarz 256

Ferdynand iii Święty, król 

Kastylii 450

Fernaldini Giovanni Battista, 

ślusarz 124

Ferrari Bernardino, złotnik 173

Ferrari Filippo, sztukator 107

Ferrari Francesco, architekt 67, 103, 

107, 108, 112, 115, 116, 118, 119, 124, 

145, 288, 314, 456, 461

Ferrari Giovanni, rzemieślnik 131

Ferreri Zacharias, nuncjusz apostolski 

w Polsce 5, 227

Filip ii Habsburg, król Hiszpanii 43, 

52, 275, 450

Filip iii Habsburg, król Hiszpanii 

i Portugalii 15, 192, 283, 290, 450

Filip iv Habsburg, król Hiszpanii 

i Portugalii 15, 255, 290, 453

Filipecki Ignacy Stanisław, 

kapucyn 23, 235, 457

Filipowski Antoni 61

Finelli Giuliano, rzeźbiarz 315, 463

Fiorentini Giovanni 341, 343

Fiori Giovanni Francesco, 

architekt 126

Fiortni Antonio 60

Firlej 182

Fischer Karol, biskup przemyski 380

Flaszyński Maciej, prowizor 100

Florczak Józef, ksiądz, audytor Roty 

Rzymskiej, rektor 142, 351–353, 355, 

371, 465

Florimi Matteo, rytownik, 

drukarz 223

Foksiński Hieronim, ksiądz 25, 30

Fonseca António da, portugalski 

kupiec 192, 450

Fonsega Emanuel 60

Fontana Carlo, architekt 104, 105

Fontana Carlo Stefano, architekt 118

Fontana Giovanni Paolo, murarz 144

Fontana Jan, proboszcz 48

Fontana Paolo, murarz 77

Forcella Vincenzo 23, 39, 40, 70

Forti Giovanni Antonio 259

Fox Jan, kanonik krakowski, proto-

notariusz apostolski, sekretarz 

królewski 158, 213

Fozzini Vincenzo 60

Franceschini (Franceschina) 

Ombellina 340

Francesco, architekt 80

Francescoli Girolamo, złotnik 325

Franciszek i, papież 448

Franciszek i Walezjusz, król 

Francji 16, 451

Franciszek Józef i, cesarz 351

Franconi Antonio, pobielacz 128

Franconi Giovanni Baltassare, 

pobielacz 321

Franconi Giovanni Battista, 

pobielacz 145

Francovilla Giuseppe 341

Frankiewicz Stefan 448

Fregini Bernardino, złotnik 323

Frezzo Girolamo, rytownik 452

Frittelli Innocenzo 60

Froissart Jean, historiograf 12

Frontczak Bogusława 29

Frugoni Luigi 340





Fryderyk i Barbarossa, cesarz 188

Fryderyk Jagiellończyk, kardynał 152

Fuga Ferdinando, architekt 133

Gabrini Tommaso 271

Gagarin Grigorij Iwanowicz, poseł 

rosyjski w Rzymie 327

Gagini Antonello, rzeźbiarz 87

Gagliardi Filippo, malarz 269

Gai Bartolomeo, tokarz 61

Gaj Beata 29

Galantini Arcangelo, rzemieślnik 131

Galilei Alessandro, matematyk, archi-

tekt 19, 106

Gallina (Gallini) Achille 341

Gamba Francesco, pozłotnik 120

Gamba Paolo, rzemieślnik 120

Gamba Pietro, malarz 120

Gardano Antonio, tynkarz, 

pobielacz 112

Gargallo Tommaso (właśc. Tomàs 

Gargall), biskup Malty 74

Garliński Paweł, kanonik 

włocławski 48

Gaulli Giovanni Battista zw. il 

Baciccia, malarz 310 

Gawlas Sławomir 12

Gawlina Józef Feliks, arcybiskup, 

duszpasterz Polaków za granicą, 

rektor 294, 388–396, 397, 400, 401, 

403, 404, 417–421, 427, 437, 440, 466

Gedko, biskup krakowski 188

Gembicki Andrzej, biskup 175

Gembicki Jan, koadiutor 

miechowski 49

Gembicki Piotr, biskup krakowski 261, 

314, 315

Gentili Antonio Saverio, arcybiskup 

Petry 60, 123

Gentiloni Ersilia 341

Gerardi Antonio 270

Gerola Giuseppe 295, 298, 301, 302

Ghezzi Pier Leone, malarz 63

Ghigiotti Gaetano, sekretarz 

królewski 133

Ghislieri Pietro 125

Giardini Francesco zob. Jardin 

François du 

Giedroyć Antoni, biskup żmudzki 149

Gierymski Aleksander, malarz 139, 

332, 333

Gigli Filippo, stolarz 307

Gigli Giacinto 76, 79

Gigli Giacomo 72, 116

Gigli Giovanni, stolarz 107

Ginetti Marzio, wikariusz generalny 

Rzymu 260, 261

Ginnasi Domenico, kardynał, dziekan 

Kolegium Kardynalskiego 261, 315

Giorgetti Antonio, rzeźbiarz 283

Giorgi Tommaso, tynkarz, 

pobielacz 112

Giove Claudio, szklarz 107, 108, 112

Gisleni Giovanni Battista, architekt, 

scenograf, muzyk 315

Giuliani Tommaso, architekt 405, 416, 

422

Giza Franciszek 182

Glaize François (Glayzer Franciszek), 

tapisjer 163, 166, 169, 215

Gliński Antoni 61

Główczyk Jan, ksiądz, admini-
strator 28, 30, 448

Gnassi Gaetano 349

Gniński Ignacy, kanonik poznański, 

opat w Koronowie 49, 276

Gniński Jan Chryzostom, referendarz 

wielki koronny, opat cystersów 

w Węgrowcu 270, 285

Goczanowski Stanisław, kanonik 

płocki, prowizor 154

Godyn Piotr Paweł 50

Gomoliński Jan Paweł, biskup kijowski  

159 

Gonzaga Annibale, ambasador 

cesarski 256

Gonzaga Lugi di Castiglione 293

Gonzaga Ludwika Maria de Nevers 

zob. Ludwika Maria de Nevers

Gonzaga Silvio Valenti, kardynał 293

Gonzaga Zygmunt, marszałek wielki 

koronny 146

Gorczycki Grzegorz Gerwazy, kompo-

zytor i kapelmistrz 382

Gordano Maria de, żona Adama 

Radziszowskiego 317





Gori Giovanni Battista 60

Gorzeński Józef, ksiądz, kanclerz 

siewierski i biskupstwa krakow-

skiego 163, 166

Gorzeński Tymoteusz, kanonik 

krakowski 161

Gorzuchowska Stanisława 382

Gorzuchowski Ksawery, złot-

nik 383

Goślicki Paweł, kanonik 

krakowski 42

Goślicki Wawrzyniec, biskup 

chełmski 48, 222

Goya Francisco, malarz, grafik, 

rysownik 149

Gramatica Antiveduto, malarz 224, 

458

Gramatowski Wiktor 194

Grandi Carlo, drukarz 213

Grassi Józef, malarz 436

Graziaparis Luisa 341

Grąbczewski Aleksander 61

Grątkowska-Ratyńska Barbara 294

Gregi Tommaso, tynkarz 107

Grespi Giacomo, stolarz 321

Grimaldi Giovanni Francesco, malarz, 

architekt 283, 290

Grimaldi, rodzina 104

Grocholska 176

Grochowski Achacy, biskup przemyski 

i łucki 182, 270, 306

Grochowski Albert Wojciech 65

Grochowski Jan 65

Grochowski Sebastian, kanonik 

włocławski 257

Grodecki Roman 37

Grodzicki Józef, kanonik 

krakowski 162

Groński Jakub Józef, dziekan 

poznański 49

Grudziński Andrzej, wojewoda kaliski, 

poznański 175

Grudziński Zygmunt, wojewoda 

inowrocławski, kaliski 175

Gryglewski Piotr 30

Grzegorz i, papież 252

Grzegorz xiii (właśc. Ugo Boncom-

pagni), papież 18, 19, 31, 32, 36, 39, 

51, 52, 59, 75, 87, 157, 180, 188, 319, 

354, 454, 455

Grzegorz xiv, papież 180, 182

Grzegorz xv, papież 54

Grzegorz xvi, papież 330

Grzelak Marek 29

Grzesiński Kazimierz, zakrys tian 157

Grzybowski Antoni Piotr 417

Guastavillani Filippo, kardynał 32

Guazzaroni Giustino, kamieniarz 373, 

374

Gudelj Jasenka 189, 215

Guerra Gaspare 86, 89

Guerrieri Alessio, stolarz 321

Guerriris Giovanni de, sztukator 73

Guidi Domenico, rzeźbiarz 287

Guidi Raffaello, rytownik 222

Guidoncini Antonio 118

Guonora Vincenzo, złotnik 78

Hadrian i, papież 69

Hadrian vi, papież 36

Halecki Oskar 439

Haller Józef, generał 394

Hałaburda Marek 28

Hampton Christopher, arcybiskup 

Armagh, prymas Irlandii 260

Hanch (Hanck?) Natalina 341

Hegel Konstanty, rzeźbiarz 348

Heidenstein Jan z Konar 54

Heinecken Carl Heinrich von, 

historyk sztuki 229

Hempel Jakub, architekt 162

Henryk Benedykt, kardynał 289

Henryk i Brodaty, książę 

wrocławski 235

Henryk ii Walezjusz, król Francji 450, 

451

Henryk iii Walezy, król Polski 17, 35

Henryk iv Wielki, król Francji 

i Nawarry 35

Henryk Stuart, Lord Darnley, książę 

Albany 149

Henryk, infant kastylijski 450

Henryk viii, król Anglii 454

Hermanni (Herman) Jan, sekre-

tarz generalny zakonu jezuitów 

w Rzymie 279





Hessen-Darmstadt Friedrich von, 

biskup wrocławski 279

Hieronim, biskup Palestriny 70

Hilbrant Franciszek, świecki 
skarbnik 259

Hinz Jan, szlachcic 77

Hirsch Michał 263

Hlond August, prymas Polski 373, 391, 

392, 394

Hładowicki Samuel 313

Hohenzollern (von Brandenburg) 

Albrecht, kardynał, arcybiskup 

Moguncji 36, 37

Hołodyński Albert Stanisław 50

Honoriusz iv, papież 70, 78

Hooghe Romeyn de, malarz, rzeźbiarz, 

rytownik, karyka turzysta 301

Howland George, lord Beaumont 347

Hozjusz Ludwik 43, 154

Hozjusz Stanisław Józef, biskup 

kamieniecki, poznański 162

Hozjusz Stanisław, kardynał, biskup 

chełmiński i warmiński 8, 32–45, 

47, 63, 73, 74, 75, 85, 86, 93, 100, 113, 

139, 151, 152, 154, 198, 202, 222, 270, 

276, 281, 311, 317, 427, 454, 455, 458, 

461, 462

Hulewicz Samuel 50

Hülsen Christian 70

Humiecki Stefan 49

Hus Jan, reformator Kościoła 18

Hynek z Dubé, biskup ołomuniecki 18

Ickx Johan 15, 20

Imperiali Giuseppe Renato, 

kardynał 103, 104

Ina (Ine), król Sasów 13

Innocenty iii, papież 13

Innocenty vi, papież 8

Innocenty x, papież 180, 284, 291, 292

Innocenty xi, papież 180, 181, 238, 

292, 400

Innocenty xii, papież 101, 196, 281, 

282, 292

Isaykowski Franciszek 257

Isaykowski Jan, stolnik żmudz ki 275

Italinsky Andrea d’, minister plenipo-

tent cara 330, 348

Izabela i Kastylijska, królowa 

Aragonii, Kastylii i Leónu 15

Izdebski Albert 49

Jabłonowski Aleksander 49

Jabłonowski Jan 49

Jadwiga Andegaweńska, królowa 

Polski, święta 10, 198

Jadwiga Śląska, księżna, święta 204, 

235

Jakimowski Marek, szlachcic 184

Jakub iii Stuart, pretendent do tronu 

Anglii i Szkocji 288, 289

Jakub Sobieski, polski królewicz 23, 

306

Jakubiński Andrzej 61

Jamski Piotr 30

Jan i Olbracht, król Polski 197

Jan ii Kazimierz Waza, król 

Polski 262, 284, 291, 294, 295, 298, 

299–303, 315

Jan iii Sobieski, król Polski 85, 159, 

177, 180, 238, 262, 270, 279, 281, 282, 

283, 284–288, 290, 294, 295, 321, 331, 

385, 401, 459

Jan iv, papież 190

Jan Paweł ii (właśc. Karol Wojtyła), 

papież 422, 427, 438, 442, 444, 447, 

448

Jan z Dąbrówki, profesor Uniwersytetu 

Krakowskiego 252

Jan Zygmunt Waza, polski króle-

wicz 269, 270, 309, 462

Janasik Bartłomiej 371

Janasik Marianna de domo 

Poznańska 371

Janasik Stanisław, ksiądz, rektor 24, 

29, 354, 356, 367, 369–371, 373, 375, 

377–379, 386, 388, 389, 392, 414, 

416, 465

Janicki Stanisław 24

Janiszowski Bronisław, konsul gene-

ralny Rzeczypospolitej Polskiej 

w Rzymie 351–355, 465

Janocha Michał, ksiądz 25, 279, 282, 395

Janowski Jan 182

Janusz Juliusz, ksiądz, kanonik 398, 422

Jarczyńki Jan 317





Jardin François du (Francesco 

Giardini) 88

Jaroszewicz Jan, biskup 429

Jastrzębiec Wojciech 5

Jawor Bonawentura, przeor rzymskiego 

hospicjum Świętego Ducha 155

Jawornicki Sebastian 65

Jazłowiecki, kapitan 48

Jerzy z Tyczyna, sekretarz królewski, 

szambelan papieski 42, 222

Jezierski Stanisław Rajmund, biskup 

bakowski 176

Jeziornicki Andrzej 7

Jędrzejewska Jadwiga, tenisistka 370

Joczówna Maryla, malarka 423

Judycki Mateusz, sekretarz królewski, 

protonotariusz apostolski, 

prowizor 91, 154, 155, 158, 199, 

220, 458

Juliusz ii, papież 6

Juliusz iii, papież 180

Jura Józef, rzeźbiarz 386

Kadłubek Wincenty, biskup 

krakowski, historiograf 5

Kajsiewicz Hieronim, ksiądz 346

Kakowski Aleksander, kardynał 380

Kalwin Jan, teolog protestancki, 

reformator 35

Kałamajska-Saeed Maria 436

Kałuski Andrzej 50

Kamień Erazm, złotnik 93

Kamocki Stanisław, kanonik 

krakowski 49, 276

Kampowski Eustachy 49

Kantak Kamil, ksiądz 421

Karl Friedrich, książę Jülich-Kleve-

-Berg 36, 37, 40

Karnicki Jerzy 160

Karnicki Roman, hrabia 429

Karnkowski Stanisław, prymas Polski, 

sekretarz królewski 195

Karol Edward, syn Jakuba iii 

Stuarta 289

Karol i Robert Andegaweński, król 

Węgier 203

Karol iv Luksemburski, król czeski, 

cesarz 18, 40, 192, 203

Karol v Habsburg, król Hiszpanii, 

cesarz 15

Karol viii Walezjusz, król Fran cji 16

Karpacz Artur 28, 30

Karpacz Emilia 28, 30

Karpowicz Mariusz 237

Kasdonius Marcin, jezuita 48

Katarzyna ii Wielka, cesarzowa 

Rosji 304

Katarzyna Medycejska, królowa 

Francji 16, 37, 450, 451

Katlewski Marcin, kanonik poznański 

i warszawski 118, 313–315, 317, 463

Kazimierz Andrzej, skarbnik wielki 

litewski 49

Kazimierz ii Sprawiedliwy, książę 

wiślicki i sandomierski 188

Kazimierz ii, książę bytomski 308

Kazimierz iii Wielki, król Polski 8, 

197, 198

Kazimierz iv Jagiellończyk, król 

Polski 224, 284

Kazimierz Jagiellończyk, polski króle-

wicz, święty 224

Kąkol Kazimierz, dyrektor Urzędu 

ds. Wyznań 447

Kęder Wojciech 29

Kiejstut Giedyminowicz, wielki książę 

litewski 198

Kiełczewski Dominik, kanonik 

inflancki 276

Kiełpiński, kanonik wileński 113

Kietlicz Henryk 5

Kinga, księżna krakowska i sando-

mierska, święta 197, 235

Klemens vi, papież 36

Klemens vii (właśc. Giulio de’ 

Medici) 16, 284

Klemens viii (właśc. Ippolito Aldo-

brandini), papież 17, 180, 181, 213, 

222–225, 230

Klemens ix, papież 180, 265, 287, 292, 

459

Klemens x, papież 158, 180, 230, 284

Klemens xi, papież 99, 101, 177, 257, 

288, 298

Klemens xii (właśc. Lorenzo Corsini), 

papież 19, 106, 307





Klemens xiii, papież 292

Klemens xiv, papież 319, 324

Kluz Paulina 28, 30

Kłociński Marcin, kanonik skalb-

mierski, prowizor 154

Kłos Anita 30

Kłoskowska Antonina 22

Kłosowicz (Kłosowski) Dominik, 

prowizor, rektor 155, 262

Kłosowicz Paweł, scholastyk 

opatowski 49

Kłosowski Jakub Maksymilian, pro-

wizor, rektor 155, 258, 275, 313, 317

Knapiński Ryszard 213, 272

Kobielski Franciszek, dziekan kole-

giaty warszawskiej 113

Koch Jan 65

Kociemski Leonard 370

Koguinski 182

Kolarowicz Paweł, malarz 146, 460

Koller Alexander 20

Kołłątaj Hugo 64

Kołpak Piotr 37

Komecki Sebastian 160

Komorowski Adam Ignacy, prymas 

Polski 294, 311

Komorowski Franciszek, ksiądz 158, 

204, 240, 257, 355

Komorowski Bronisław, prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej 448

Konarski Adam, kanonik 

krakowski 51, 180 

Konarski Andrzej, biskup poznański 195

Konarski Jan, biskup krakowski 194

Konecki Jan, kanonik płocki 160

Koniecpolski Stanisław, hetman polny 

koronny 270

König Albert, prowincjał karmelitów 

trzewiczkowych 50

Konopacki Fabian, dziekan kapi-

tuły katedralnej poznańskiej, 

prowizor 48, 95, 158, 312, 377

Konopacki Jan 146

Konstanty Sobieski, polski 

królewicz 306

Kopeć Adam 182

Kopeć Jan Karol, kasztelan trocki 49

Kordecka Jolanta 404

Kormak 182

Kornecki Marian 24, 246, 312

Korniłowicz Władysław, ksiądz 294

Korsak Mikołaj (Rafał), zwierzchnik 

Kościoła unickiego 64, 65

Korybut-Daszkiewicz Antoni, prałat, 

rektor kościoła Matki Boskiej 

Częstochowskiej w San Remo 385, 

466

Koryciński Piotr Mikołaj, prepozyt 

generalny miechowskich 

bożogrobców 158

Koryciński Stanisław 65

Kos Adam 204

Kossakowski Jan Nepomucen, biskup 

inflancki i wileński 162

Kostka Jan 48

Kostyński Jan, prepozyt wielicki 158

Kościelecki Łukasz, biskup 

poznański 222

Kot Stanisław 37

Kotański Janusz 448

Kowalczyk Jerzy 103

Kowalczyk Józef, ksiądz, prałat 447

Kowalczyk Mieczysław, ksiądz 394, 424

Kozaczkiewicz Ewa 30

Kozłowski Witold 355, 386

Koźmian Jan, ksiądz 377

Krajewski Jan, kanonik płocki 113

Krasicki Marcin, krajczy królewski 213

Krasicki Mikołaj, archidiakon łucki, 

rektor 154, 156

Krasiński Jan, prowizor 98

Krasiński Jan, referendarz królewski 

warszawski 49

Krasiński Stanisław 195

Krasiński Władysław 317

Kraszkowski Franciszek, archidiakon 

gnieźnieński 113

Krauz Krzysztof, sekretarz 

królewski 49

Kretkowski Feliks Ignacy, biskup 

chełmiński 162

Kromer Dominik 160

Kromer Marcin, historiograf 37, 40, 

43, 52, 73, 85, 180, 197

Krystyna Lotaryńska, wielka księżna 

Toskanii 191





Krystyna, królowa Szwecji 288

Kryszpin-Kirszenstein Andrzej Kazi-

mierz, wojewoda witebski 49

Krzycki Stanisław, prowizor 312

Krzyżanowski Ignacy 61

Krzyżanowski, regent konsystorza 

krakowskiego 100

Kuberski Jerzy, ambasador prl przy 

Stolicy Apostolskiej 447

Kubersky-Piredda Susanne 20

Kubicki Benedykt, malarz 383

Kudrewicz Edward 437

Kufirska-Zahorska Elżbieta 425

Kunicki Michał 50

Kuntze Tadeusz, malarz 24, 130, 146, 

148, 149, 150, 163, 166, 169, 205, 207, 

210, 211, 215, 277, 293, 460, 469

Kupiszewski Henryk 447, 448

Kupka, ksiądz 158

Kurzeniecki Stanisław, kantor 

poznański 161

Kusociński Janusz, lekkoatleta 370

Kwiatkowski Władysław 414

Labuda Gerard 217

Lafreri Antonio, rytownik, kartograf, 

wydawca 9

Lagnasco Piero Taparelli, generał, 

saski dyplomata, doradca 

Augusta ii 63, 177

Lagnasco, ksiądz, minister 

Au gusta iii 177

Lambacher Johannes, przedstawiciel 

banku Fuggerów 36

Lameński Lechosław 378, 381

Lampi Giovanni Battista, malarz 431, 

436

Lancia, rzymska rodzina 104

Lanckorońska Adelajda 439

Lanckorońska Karolina 439

Lanckorońska M.A.Z.C. 50

Lanckoroński Karol, hrabia 368, 439

Langman Bogusław, rzeźbiarz 420, 421

Langman Jerzy, ksiądz 395, 437

Lapi Giuseppe, złotnik 173

Larghi Giuseppe, murarz 82

Lascaris Giorgio Maria, biskup, 

patriarcha tytularny Jerozolimy 142

Lasocki Mikołaj 5

Latini Latino, humanista 33

Lauro Jacopo (Giacomo), rytownik, 

drukarz, wydawca 196, 211, 213, 

220, 223, 227, 270

Lazarini Pietro 98

Lazzari Domenico, szklarz 125, 129

Le Gros Pierre, rzeźbiarz 231

Ledóchowski Mieczysław, 

kardynał 424

Ledóchowski Włodzimierz, generał 

jezuitów 381

Lehner Jan Jerzy, snycerz, 

sztukator 215

Lenval Maria de, hrabina zob. 

 Czosnowska Maria 

Leon x, papież 6, 13, 20, 180, 191, 224, 

306, 451, 452, 453, 455

Leon xi (właśc. Alessandro 

de’ Medici), papież 85, 88, 106

Leonardo, prezbiter, rektor kościoła 

San Salvatore 71

Leoni Ottavio, malarz 47

Leoni, rodzina 104

Leopold i Habsburg, król Węgier, 

Czech, Niemiec, cesarz 256, 285

Lepacka Anna 74, 87, 91, 204

Leszczyńska Maria zob. Maria 

Leszczyńska

Leszczyński Stanisław zob. Stanisław 

Leszczyński

Leszczyński Stefan Andrzej Ignacy, 

wojewoda podlaski 49

Leszczyński Wacław, biskup 

warmiński 49

Leszek Czarny, książę sieradzki, 

łęczycki, inowrocławski, krakowski 

i sandomierski 203

Lewandowski Bogumił, ksiądz 424

Lichosyt Andrzej 30

Linde Bronisława 404

Lipiński Tadeusz 61

Lipka Piotr 78

Lipski Filip 182

Lipski Jan Aleksander, biskup 

krakowski, podkanclerzy 

koronny 172, 183

Lipski Michał 161





Lipski Stanisław, prowizor 47, 153, 155, 

257, 258, 261, 275, 312

Lipscy, rodzina 182

Litwornia Andrzej 34

Locci Augustyn, architekt 

królewski 276

Lochman Dominik 113

Loka Józef, prokurator prowincji 

polskiej cystersów, opat 

w Ob rze 50

Longhi Martino, architekt 14, 106

Longhi Onorio, architekt 14, 106, 191

Lopez Costantino 340

Lorenzani Paolo Francesco, 

kompozytor 281

Lorenzi Lino 341

Loret Maciej 24, 63, 100, 103, 147, 237

Loyola Ignacy, teolog, założyciel 

zakonu jezuitów, święty 87

Lubicz-Zaleski Władysław, łaciński 

metropolita Antiochii 424

Lubieniecki Stanisław, archidiakon 

lwowski 65

Lubomirska Anna Zofia de domo 

Ożarowska 433

Lubomirska Dorota 327, 464

Lubomirska Teresa de domo 

Czartoryska 327

Lubomirski Antoni Benedykt, starosta 

kazimierski 433

Lubomirski Franciszek 49

Lubomirski Henryk, ordynat 

przeworski 327

Lubomirski Jarosław 49

Lubomirski Jerzy, starosta 

kazimierski 49

Lubomirski Józef 49

Lubomirski Józef, podstoli 

litewski 433

Lubomirski Teodor Józef, starosta 

spiski 113

Lubomlczyk Seweryn 223

Lubowiecki Adam 49

Luca Giovanni Battista de, 

kardynał 263

Lucis Francesco de 60

Ludovisi Ludovico, kardynał 47

Ludovisi Niccolò 287

Ludwik Andegaweński, król 

Węgier 198, 203

Ludwik ix Święty, król Francji 188

Ludwik xii, król Francji 16

Ludwik xiii zw. Sprawiedliwym król 

Francji i Nawarry 189, 255, 256, 

290

Ludwik xiv, król Francji 

i Nawarry 180, 291

Ludwika Maria de Nevers, królowa 

Polski 291, 294, 295, 297, 298

Ludwika z Kęt (de Matthia, Macie-

jewska) 246, 313

Lugowski Jan Kazimierz 50

Luter Marcin, reformator religijny, 

teolog 36

Luzarkiewicz Maciej 61

Łaski Jan, kanclerz wielki koronny 5, 

180, 217

Łayszczewski Jan, sekretarz 

królewski 204

Łodziński Michał 161

Łopacki Jacek, archiprezbiter kościoła 

Mariackiego w Krakowie 61, 100, 

147, 460

Łuba Stanisław 61

Łubieński Andrzej, kanonik 

kielecki 276

Łubieński Kazimierz, biskup 

krakowski 113

Łubieński Maciej, prymas Polski 158

Łubieński Stanisław Andrzej, kanonik 

krakowski, prowizor 262, 276

Łuczkiewic Jan, kustosz sandomierski 

i skalbmierski 160

Łuczycki Józef, kanonik 

włocławski 158

Łukowski Stanisław, prowizor  155, 156, 

219, 257, 258

Maccarani 142

MacDonald Edward 441

Machejek Michał, ksiądz 24, 38, 428

Machowska-Jaros Beata 29

Maciej z Miechowa, historiograf 37

Maciejewska Ludwika zob. Ludwika 

z Kęt





Maciejowski Bernard, biskup 

łucki 159, 180, 213, 222

Maciejowski Stanisław 180

Macincchi Niccolò, kamieniarz, 

murarz 107, 112

Maderna Carlo, architekt 453

Madeyski Antoni, rzeźbiarz 371–375, 

377, 379, 381, 465

Maggi Giovanni 75, 78, 85

Magno Giovanni Battista zw. il Mode-

nino, architekt 277

Maidalchini Francesco, 

kardy nał 286

Makowiecki Rafał Kazimierz 48

Maksymilian i Habsburg, król 

Niemiec, cesarz 15

Maksymilian ii Habsburg, król Czech, 

Węgier i Chorwacji, cesarz 35

Malafronte Gabriele 397

Malatesta Carlo, kondotier 290

Malfritz Filip 43

Maliński Paweł, rzeźbiarz 377

Małachowski Stanisław 49

Małecka Monika 372

Małecki Stanisław 28

Małgorzata Austriaczka, królowa 

Hiszpanii i Portugalii 283

Manacorda Daniele 69, 70

Mancini Francesco, malarz 250

Manikowska Ewa 133

Manili Girolamo, kanonik 315

Manna Gaetano, księgarz 207

Manuel ii Paleolog, cesarz 

bizantyński 197

Manunzio Paolo, drukarz 35

Maratta Carlo, malarz 231, 287

Marcin v, papież 5, 198

Marcin z Soboty, prezbiter 48

Marcińska Kazimiera, siostra 

zakonna 381

Maria Józefa Habsburżanka, królowa 

Polski 177, 227, 229, 296

Maria Kazimiera d’Arquien, królowa 

Polski 113, 159, 177, 257, 270, 281, 

295, 299, 303, 304, 306

Maria Klementyna Sobieska, wnuczka 

Jana iii Sobieskiego 211, 249, 288, 

289, 459

Maria Leszczyńska, królowa 

Polski 440

Maria Medycejska (właśc. Maria de’ 

Medici), królowa Francji 189, 451

Maria Teresa, królowa Francji, żona 

Ludwika xiv 255

Mariani Giovanni Maria, malarz 283

Mariano Pepi, malarz 371

Mariette Pierre Jean, malarz 229

Marini Gioachino, architekt 145, 321, 

463

Marini, poborca 79

Markiewicz Mariusz 12

Markiewicz Władysław 11

Marmaggi Francesco, nuncjusz 

apostolski w Polsce 381

Martelli Francesco, biskup 281

Martinetti Pietro Paolo, mistrz kapeli 

kościoła Francuzów 272

Martinitz Georg Adam von, amba-

sador cesarski w Rzymie 281

Marylski Władysław 327, 328, 464

Mascarenhas Pedro de, ambasador 

portugalski w Rzymie 52

Mascherino Ottaviano, architekt, rzeź-

biarz, malarz 19, 106

Massalski Ignacy, biskup wileński 50, 

311, 312, 331, 462

Masucci Agostino, malarz 249

Mattei Alessandro, kardynał 142

Mattei Ciriaco 88

Mattei Gaspare, kardynał protektor 

Polski 261, 263, 264

Mattei Michelangelo, biskup 281

Mattei Muzio, generał 287

Matthia Ludwika de zob. Ludwika z Kęt 

Matthy Józef Ludwik, sufragan 

poznański 162

Mayer Matteo, zawiadowca 320

Mazur Bronisław 396

Mazurowski Wiktor, malarz 279, 370

Mazzanti Lodovico, malarz 148

Mąkowski Adam, polski poseł 

w Królestwie Neapolu 257

Mąkowski Stanisław, opat 

lubiński 275

Medici Alessandro de’ zob. Leon xi

Medici Giulio de’ zob. Klemens vii





Mehoffer Józef, malarz, witrażysta, 

grafik 386

Melchior z Mościsk, prowincjał do mi-

nikanów 222

Meloni Giuseppe, kamieniarz 128

Ménestrier Claude François, teoretyk 

sztuki 278

Mentobano Giovanni 72

Merlini Clemente 315

Merlini Giuseppe, złotnik 131, 205

Merlini Lorenzo, złotnik 131

Jasmin Mersmann 13

Meyer Luis J., złotnik 441

Meysztowicz Walerian, ksiądz 371, 

376, 377, 438, 439, 448

Męciński Jan z Kurozwęk 49

Męciński Kazimierz Józef 

z Ku rozwęk 49

Miaskowski Mateusz, chorąży 

podolski 49

Micara Clemente, kardynał, wikariusz 

generalny Rzymu 263, 421

Michalski Rose 440

Michał Korybut Wiśniowiecki, król 

Polski 48, 262, 265, 266, 279, 284, 

459

Michałowski Józef 354, 367, 368, 439

Michele, architekt 78

Michtarowski Jan, kanonik 

włocławski 50

Mickiewicz Adam, poeta 327

Mickiewicz Jordan, bazylianin, 

rektor kościoła śś. Sergiusza 

i Bakchusa 347, 348

Miechowita Maciej, kanonik 

krakowski, historiograf 198

Mielecki Mikołaj, wojewoda 

podolski 43, 48, 312, 317, 377

Mielecki Zygmunt, mansjonarz 48, 317

Mieszko i, władca Polski 5

Migliorucci Giorgio, prowizor 120

Mikołaj i Romanow, car rosyjski 348

Mikołaj v, papież 284

Mikołaj, złotnik 39

Milione Vincenzo, malarz 293, 320

Milkowski Paweł 58

Millini Giovanni Garzia, kardynał, 

wikariusz generalny Rzymu 262

Miński Stanisław, poseł obediencyjny, 

wojewoda łęczycki 48, 180, 181, 

222, 223, 317

Miske Ludwik 235

Miszewski Juliusz, malarz 348

Młodochowski Józef, rektor 389

Młodziejowski Andrzej, rektor 130–

–132, 148, 155, 161, 175, 266

Mochetti Giovanni Battista, 

malarz 112

Modenino il zob. 

Mokronowski Jan 61

Mola Giovanni Battista, architekt 78, 

145

Molinari Domenico, murarz 81

Molnár Antal 18, 21

Mołodziński Kazimierz, malarz 205

Monacelli F., malarz 384

Moneta Carlo, murarz 129

Moneta Girolamo, sztukator 139, 140

Monosilio Salvatore, malarz 24, 130, 

209, 234, 240, 241, 460

Montagu Jennifer 325

Montalto Alessandro Peretti di, 

kardynał protektor Polski 195, 224, 

263, 265, 458

Montalto Andrea Baroni Peretti di, 

kardynał wiceprotektor Polski 263

Monte Francesco Maria del, 

kardynał 224

Montelli Giuseppe 324

Montelli Teresa 340

Monti Carlo, poborca 258

Morawski Józef, hrabia 368

Mordacchini Carlo, drukarz 322

Morelli Lazzaro, rzeźbiarz 223, 290

Morica Michele, proboszcz w kościele 

San Salvatore 39, 40

Morigia Giacomo Antonio, arcybiskup 

Florencji 261

Morone Giovanni Girolamo, 

kardynał 18, 32, 35, 455

Moscati Giuseppe, stolarz 107, 112

Moscoso y Sandoval Baltazar, 

kardynał 261

Moscowita Jan 185

Mościcki Ignacy, prezydent Rzeczypo-

spolitej Polskiej 376





Mulinowicz Sebastian, kanonik kra-

kowski, rektor 65, 100, 113, 123, 276

Müller Wiesław 159

Muziano Girolamo, malarz 74, 188

Mycielski Jerzy 169, 227, 296, 310, 311, 

315

Myszkowski Piotr, biskup 

krakowski 222

Myszkowski Stanisław Kazimierz, 

kasztelan bełski 49

Myszkowski zob. Gonzaga Zygmunt

Nagórski Albert Napolioni Filippo, 

ślusarz 257

Napolitano Elena 451

Narbut Piotr 313

Naruszewicz Aleksander 182

Naruszewicz Jan 182

Naruszewicz Kosma 182

Narzymski Józef, kanonik 

poznański 50

Nébbia Cesare, malarz 188

Nereusz Filip, duchowny katolicki, 

święty 9, 52, 87, 88

Nerli Francesco, kardynał, nuncjusz 

apostolski w Polsce 279

Nerwicz Jan Karol, prowizor, 

rektor 54, 77, 257

Netter, małżeństwo (Wacław Netter, 

dziennikarz, minister pracy 

w rządzie Rzeczypospolitej 

Polskiej) 423

Neuhauser Franciszek 61

Niewiarowski Jerzy, opat 

w Trzemesznie 275

Niewieściński Józef, kanonik 

krakowski 49

Niszicki Melitius, bazylianin 158

Nithard Johann Eberhard 279

Nolli Giovanni Batista, architekt 127–

–129, 133, 145

Nora Pierre 26

Nori Giovanni Battista, markiz, 

chorąży Stolicy Apostolskiej 286

Noskowski Jan, kustosz kielecki, 

starosta dobrzyński 156

Nowak Anatol, biskup przemyski 380

Nowina Konopka Piotr 448

Oborski Marcin 49

Oborski Mikołaj, kanonik krakowski, 

prowizor 156, 160, 182

Ociecki Jan, poseł królewski 7

Očko Jan z Vlašim biskup Pragi 18

Odescalchi Carlo, kardynał 262

Odescalchi Zofia de domo 

Branicka 346

Odyniec Antoni Edward, poeta 327

Olechowski Tadeusz, minister spraw 

zagranicznych prl 447

Olelkowicz-Słucki Jan Szymon 48

Olelkowicz-Słucki Jerzy 48

Olesińska Regina 149

Olesiński Hiacynt, malarz 149

Oleśnicki Zbigniew, biskup krakowski, 

kardynał 8, 193, 252

Olivieri Domenico 111

Olszowski Andrzej 50

Olszowski Chryzostom, kanonik 

warszawski 58

Omański Franciszek, kanonik sando-

mierski, prowizor 120, 147, 156, 235

Omodei Luigi Alessandro, 

kardynał 455

Opacki Samuel 257

Opalińska Anna 175

Opalińska Zofia de domo Przyjemska, 

wojewodzina kaliska 49

Opaliński Jan Franciszek z Bnina 49

Opaliński Jan z Bnina, wojewoda 

brzesko-kujawski 49

Opaliński Piotr z Bnina, starosta 

międzyrzecki 49

Orano Francesco, kardynał 40

Orańska Józefa 234, 235

Orsini Francesco Niccolò (Nicola), 

urzędnik kurialny 101, 102

Orsini Orsini Giacinto (Giacchino, 

Gioacchino) 126, 127

Orsini Giusto, opat 207, 210

Orsini Paolo Giordano, książę 

Bracciano 87

Orsini Ulisse 279

Orsini Virginio, kardynał protektor 

Francji, Portugalii, Polski 258, 

260–266, 270, 279, 306, 309, 459, 

462





Orsini, rodzina 88

Orzechowski Stanisław, kanonik prze-

myski, autor pism politycznych 

i religijnych 12, 64

Osiecka-Samsonowicz Hanna 25, 256, 

260, 264, 278, 279, 287, 289

Ossoliński Franciszek Maksymilian, 

podskarbi wielki koronny 147

Ossoliński Jerzy, poseł obedien-

cyjny 53, 180–182, 230, 238, 240

Ossoliński Maksymilian, wojewoda 

podlaski 50

Ossoliński Zbigniew, opat 

koprzywnicki 48

Ostasz Teresa Maria 311

Ostrogski Adam Konstanty 48

Ostroróg Jan, wojewoda poznański 6

Ostroróg Stanisław 180

Ostroróg-Sadowska Aleksandra, 

hrabina 387

Ostrzołek Wiktor, artysta-

-plastyk 446

Otocki Szymon 61

Ottoboni Pietro, kardynał 289

Otton iii, król Niemiec, cesarz 5, 216, 

218

Otton, biskup Pragi 217

Overadt Peter, rytownik 213, 220, 223, 

227

Pac Krzysztof Zygmunt 65

Pac Stanisław Stefan 65

Paciotto Francesco, architekt 72

Pagaczewski Julian 166, 169, 233

Paleotti Gabriele, kardynał 50, 292

Palko František Karel, malarz 229

Palleri Piero 357, 364, 366

Palleri Vincenzo 334, 357, 364, 366

Palmieri Simone, złotnik 95

Pamphili Constanza 287

Pamphili Giambattista, kardynał wice-

protektor Polski 263

Papée Kazimierz, ambasador polski 

przy Stolicy Apostolskiej 294, 354, 

376, 377, 391, 396, 418, 436, 438, 

447

Paradinas Ciudad Rodrigo Alfonso de, 

biskup 15, 52, 450

Parczewski Stanisław, ksiądz 325, 327, 

464

Paris Paola 120

Parma Tomas 18

Pasierb Janusz 25, 279, 282

Pasqua Francesco, rachmistrz 82

Passignano il zob. Domenico Crésti

Pastołowa Zofia 48

Pastrizio Giovanni 65

Paszkiewicz Henryk 439

Pauk Mirosław 203

Paulus Witold, ksiądz 394

Paweł ii, papież  7, 16

Paweł iii, papież 180, 191, 284

Paweł iv, papież 180

Paweł v (właśc. Camillo Borghese), 

papież 90, 158, 159, 180, 181, 189, 

195, 225, 230, 261, 284

Paweł vi, papież 394, 421

Pecilini Domenico, pobielacz 107

Pecorari, rodzina 104

Pelczar Józef Sebastian, biskup prze-

myski, święty 347, 428

Pelli Lorenzo, mistrz kapeli 272

Pellini Girolamo, rzeźbiarz 119

Penini Roberto 381

Pennoni Francesco 60

Pentio (Pentius) Tiberio 48

Peperelli Francesco, architekt 76

Pepin Krótki, król Franków 13

Perazini Bartolomeo, zakrys tian 156

Pernstein Maksymilian 41

Perotti Pasquale 60

Persiany Jean, przedstawiciel rządu 

rosyjskiego we Włoszech 352

Perugino Giovanni Maria, krawiec 73

Perugino, rodzina 73

Peruzzi Baldassare, architekt, 

malarz 36

Peruzzi Silvestro, architekt 72

Petr Catherina, żona Johanna 14

Petr Johann, kupiec 14

Petroni Alessandro 126

Petroni Domenico 323

Pezzi Valentino, festarolo 60, 259

Pfalz-Neuburg Franz Ludwig von, 

biskup wrocławski 113

Piacentini Filippo 341





Piana Joseph 441

Piancastelli Giovanni, malarz, 

architekt 238

Piaskowski Adam, kanonik 

lwowski 275

Piatti Girolamo, jezuita 263

Piątkowski Jan, kanonik smoleński 49

Picchiatti Francesco Antonio, 

architekt 283

Pichini (Pighini) Alessandro 129

Piech Zenon 203

Piermatteo Alessandro 381

Pietrasiński Władysław 355

Pignatelli Antonio zob. Innocenty xii

Pignatelli Francesco, arcybiskup 

Neapolu 104

Pilchowicz Albert (Wojciech), biskup 

pomocniczy warmiński, proto-

notariusz apostolski, sekretarz 

królewski 94, 158

Piłsudski Józef, marszałek 370

Pina Giulia 72

Pinchetti, kupiec 322

Pinelli Achille, malarz 67, 340

Pinson Nicolas, malarz 283

Pio Carlo, kardynał 285

Piotrowicz Benedykt 65

Piotrowski Stanisław, inżynier 353

Piper Nicolas (Niccolò Pippi), 

 rzeźbiarz 40, 41, 89

Piranesi Francesco, rytownik, 

akwaforysta 133

Pius ii (właśc. Enea Silvio Piccolo-

mini), papież 8

Pius iv, papież 180, 451

Pius v, papież 32, 37

Pius vi, papież 319, 293, 324

Pius vii, papież 322, 348, 293, 319, 324

Pius xi (właśc. Achille Ratti) 351, 353, 

381, 465, 353, 355, 380, 382, 456

Pius xii, papież 388, 392, 396

Piva Giovanni Battista, rektor 183, 

322–325, 330, 463, 464

Platania Gaetano 266

Plater Jan Teofil 49

Plezia Marian 203, 214

Plutyńska Eleonora, artystka-

-plastyk 404

Płoskiewicz Walery, ksiądz 353

Podolski Andrzej, scholastyk 

gnieźnieński 49

Podwodowski Hieronim 195

Polak Wojciech, biskup 438  

Poli Fausto, kardynał 153

Polkowski Ignacy 23, 45, 64, 172, 174, 

215, 246, 294, 295, 302, 310, 312, 327

Polkowski Zygmunt 166

Pomirscy, małżeństwo 423

Poniński Aleksander Józef 50

Popławski Mikołaj 49

Porębski (Porembski) Łukasz, 

malarz 146, 226, 460

Porro Giovanni Giacomo (Jacopo), 

mistrz kapeli kościoła Santa Maria 

ai Monti 271

Porta Giacomo della, architekt, 

 rzeźbiarz 64, 87, 89

Portocarrero Luis Manuel Fernandez 

de, kardynał 260

Posi Paolo, architekt 106

Potocka Anna de domo Sapieha, żona 

Seweryna 433, 435

Potocki Antoni, wojewoda 

smoleński 60

Potocki Franciszek 50

Potocki Ignacy, hrabia 176

Potocki Jakub 184

Potocki Michał 49

Potocki Paweł, ksiądz 261

Potocki Piotr 182

Potocki Seweryn 433

Potocki Stanisław Szczęsny 433

Potocki Stanisław, wojewodzic 

kijowski 49, 433

Potocki Teodor 435

Potocki Teodor Andrzej, biskup 

warmiński 113

Potoccy, rodzina 433

Powsiński Bartłomiej, opat jędrze-

jowski 48, 182

Pozzo Andrea, architekt, malarz 105, 117

Pozzoni Francesco Felice, archi-

tekt 82, 83, 145

Pramnicki Jan 65

Prandota Jan, biskup krakowski 204, 

214





Prażmowski Franciszek, kanonik 

krakowski 276

Preiss Pavel 229

Preuck Jan, kanonik fromborski 

i warmiński 158, 162

Propolanis Kazimierz, ksiądz, 

kanonik 346, 352, 353

Próchnicki Jan Andrzej, biskup kamie-

niecki i lwowski 213

Pruszyński 182

Przekop Walery, ksiądz 394, 404, 416, 

417

Przemysł ii, król Polski 308

Przemysł Ottokar ii, król Czech 188, 

204

Przerembski Jan, podkanclerz 

koronny 51

Przerembski Stefan 49

Przerębski Zygmunt Karol, wojewoda 

sieradzki  175 

Przeździecka Elżbieta de domo 

Zyberk-Plater 379

Przeździecki Henryk, biskup 

siedlecki 371

Przeździecki Konstanty 377

Przeździecki Rajmund (Reinold) 379

Przeździecki Stefan, ambasador przy 

włoskim dworze królewskim 375, 

379, 465

Przybyszewski Stanisław 24

Przyjemski Andrzej 61

Przyłęcki Stanisław, rektor 156

Pstrokoński Stanisław, biskup 

chełmski 49

Pstrokoński Baltazar 457

Ptasznik Paweł, ksiądz, rektor 28, 30, 

438, 448

Puccinelli Giovanni Alfonso, arcybi-

skup Manfredonii 260, 262

Pudłowski 182

Puget (Puszet) Jakub, ksiądz, 

prowizor 63, 100, 313, 319

Puget (Puszet) Józef, rektor 319

Puraye A. 155

Putanowicz Józef Alojzy, kanonik 

płocki, profesor Akademii 

Krakowskiej 253, 272, 273

Puteo Giacomo, kardynał 32

Quadrani Francesco, szklarz 112

Quiñones Alfonso Manzanedo de, 

prałat 315

Raczkiewicz Władysław, prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej na 

uchodźstwie 403

Radecki Józef 50

Radoliński Wojciech 23

Radomnicki Andrzej Aleksander 49

Radomnicki Józef 50

Radoszkowski Karol 313

Radziechowski Dariusz, ksiądz 29, 467

Radziejowski Augustyn Michał Stefan, 
kardynał 279, 310, 311, 385, 462

Radzieszowski Andrzej, poborca 258, 

278

Radziwiłł Albrycht (Albert) Stanisław, 

marszałek wielki litewski 48, 177

Radziwiłł Jan Jerzy 48

Radziwiłł Jerzy, biskup krakowski, 

kardynał 43, 49, 54, 74, 152, 159, 

195, 222, 273, 310, 459, 461

Radziwiłł Karol 7, 49

Radziwiłł Michał Kazimierz, polski 

poseł w Rzymie 181, 182, 259, 282

Radziwiłł Leon Konstanty 351

Radziwiłłowa Anna de domo 

Kettler 48

Radziwiłłówna Karolina 431

Raffaelli Giacomo, mozaikarz 329, 

330

Raffaelli Vincenzo 329

Rainaldi Carlo, architekt 105, 274, 283

Rainaldi Girolamo, architekt 274, 283

Ranuccio Farnese, książę Parmy, 

Piacenzy i Castro 289

Rauch Christian, rzeźbiarz 377

Ravasi Antonio, stolarz 124, 128

Ravasini Isabella 205

Redini Mario, architekt 405, 416, 422

Reisner Jan, malarz, architekt 107

Rembierz Walerian 65

Renard Benedyk, architekt 24, 66, 

100, 102–107, 115, 117, 145, 460

Reni Guido, malarz 200

Reszka Stanisław, sekretarz Stanisława 

Hozjusza, rektor 23, 31, 33, 38–43, 





45, 46, 52, 73, 75, 85, 87, 89, 91, 93, 

151, 152, 157, 195, 197, 198, 202, 204, 

222, 276, 308, 312, 317, 331, 375, 376, 

458, 462, 465

Retz Adriano 60, 307

Riccardi Raffaello 414

Ricci Bartolomeo, mistrz kapeli 272

Ricciardi Antonio M., postulator 

generalny 428

Richini Francesco Maria, 

architekt 191

Riedl Helmut 223, 224

Rigaud Hyacinthe, malarz 291

Riviera Egidìo della zob. Vliete Gillis 

van den

Rogowski Jakub 158

Rogoziński Krzysztof 113

Rokicki Jan, scholastyk lubelski 113

Rokicki Jerzy 182

Roliński Franciszek 49

Romanelli Maria Carla 446

Romer Tadeusz 355

Romiszewski Feliks 160

Ronca Antonio 60

Roncalli Domenico 260

Roosevelt Franklin Delano, prezydent 

Stanów Zjednoczonych 392

Ropp Edward, arcybiskup 

mohylewski 353

Rosenberg Jan 18

Rosenberg Udalric 18

Rosenberg, rodzina 18

Rospigliosi Giovanni Battista 265

Rossi Domenico de, rzeźbiarz, 

rytownik 284

Rossi Domenico de (Domenicus de 

Rubeis), wydawca 304, 305

Rossi Giovanni Antonio de, architekt, 

rzeźbiarz 82, 105, 463

Rossi Giovanni Battista de, 

rytownik 117

Rossi Giovanni, malarz 273

Rossi Giovanni de, szklarz 61

Rossi Giovanni Francesco de, 

 rzeźbiarz 290, 315

Rossi Giovanni Giacomo, rytownik, 

drukarz 347

Rossi Girolamo, rytownik 240

Rossi Matteo Giorgio de 83

Rossi-Doria G. 381

Rostworowski Emanuel 11

Rovati Giacomo, kamieniarz 145

Rozdrażewski Hieronim, biskup 

włocławski 43, 48, 59, 152, 153, 158, 

312, 317

Rozdrażowski Stanisław, prowizor 49, 

155

Rozicki Stanisław 182

Roztkowski Józef, opat 50

Rozwadowski Florian 61

Rożnowska-Sedrei Agnieszka 203

Rubeis Domenicus de zob. Rossi 

Domenico

Rubeis Giustino de 74

Rubin Władysław, kardynał, delegat 

ds. emigracji polskiej, rektor 294, 

390, 394, 403, 419–424, 426–429, 

436–440, 466

Rudnicki Albert, kanonik 

warmiński 48

Ruggieri Giulio, nuncjusz apostolski 

w Polsce 51

Rupniewski Stefan Bogusław, biskup 

łucki 113

Rusconi Camillo, rzeźbiarz 288

Russkowski 182

Russocki Hieronim, kustosz koronny, 

kanonik krakowski i płocki, 

proboszcz oświęcimski 154

Ruszkowski Kazimierz, kanonik 

krakowski 160

Rutkowski Jan 383

Rydzyński Albert 50

Rydzyński Jan Franciszek, kanonik 

gnieźnieński 49

Rysiński Kazimierz Jacek 65

Rzepnicki Jakub, malarz 146, 460

Rzewuski Adam 50

Saal Isaak 303

Sabatini Marco Antonio, kupiec 50

Sacchetti Bartolomeo, poborca 60

Sacchi Andrea, malarz 267, 269

Sacchi Battista Francesco, murarz 78

Sacchi Carlo, szklarz 124

Sadeler Johann, rytownik 223





Salandri Filippo, rzemieślnik 131

Salomon, król Węgier 188

Salvatori Filippo Maria 324

Salviati Gregorio 340, 341

Salviati Stanislao 341

Sampoliński Tomasz, kanonik 404

Sanctis Giovanni de, murarz 82

Sanfilippo Matteo 263

Sangallo Antonio da, architekt 15, 106, 

453

Sanguszko Hieronim 433

Sanguszko Paweł Karol, marszałek 

wielki litewski 176

Sanguszkowa Anna Teofila, córka 

Aleksandra Michała Sapiehy 433

Sanguszkowa Barbara de Domo 

Dunin, żona Pawła Karola 176

Santa Cruz Izabela Silva de, 

markiza, żona Władysława 

Skrzyńskiego 380

Santacroce Antonio, kardynał wice-

protektor Polski 263, 279

Santacroce Marcello, kardynał wice-

protektor Polski 260, 262, 263

Santagata Giacomo 60

Santelli Girolamo, stolarz 129

Santelli Marco, stolarz 129

Sapieha Adam Stefan, biskup 

krakowski, kardynał 252, 353, 355, 

356, 371, 375, 389, 392, 421, 467

Sapieha Aleksander Kazimierz, 

kanonik krakowski 49

Sapieha Aleksander Michał, hetman 

polny, kanclerz wielki litewski 252, 

431, 433, 435

Sapieha Eustachy, minister spraw 

zagranicznych 353

Sapieha Kazimierz Leon 431

Sapieżyna Magdalena Agnieszka 

de domo Lubomirska, woje-

wodzina płocka, kanclerzyna 

wielka litewska, żona Aleksandra 

Michała 431, 433, 435

Saraceni Carlo, malarz 36

Saracinelli (Saracinellus) 

Innocenzo 48

Saragona Gerolamo Lattanzio 72

Sargente Annibale 112

Sarnicki Stanisław,  historiograf, 

autor pism politycznych 

i religijnych 56

Sartori Antonio, ksiądz 330

Saunier Pierre 59

Savella Giacomo, kardynał, wikariusz 

generalny Rzymu 38

Savelli Elena 87

Savelli Giulio, kardynał protektor 

Polski 99, 185, 261, 263, 264

Savelli Paolo, kardynał 286

Savoia Maurizio di, kardynał protektor 

Rzeszy 256

Sawicki Jakub 356

Scaglia Desiderio, kardynał 455

Scannaroli Giovanni Battista, biskup 

Sydonu 262

Scarmigliati Franco 428

Schenk Peter, grafik, rytownik 303

Schenk Teodor, rektor kościoła Santa 

Maria dell’Anima  63, 100

Schor Giovanni Paolo, projektant 

sztuki dekoracyjnej 287

Selvaggiani Francesco Marchetti, 

wikariusz generalny Rzymu 392

Semenenko Piotr, ksiądz, jeden z zało-

życieli Zgromadzenia Zmartwych-

wstania Pańskiego  346

Semkowski Ludwik, jezuita 389

Serafini Giovanni, stolarz 107

Serafin z Montegranaro 272

Serra Alessandro 273

Settesoldi Santi, zakrystian 133

Sfondrati Camillo (właśc. Paolo 

Emilio Sfondrati), kardynał 191

Sforza Alessandro, kardynał 32

Siciński Stefan, kanonik 

przemyski 269

Siciolante de Sermoneta Girolamo, 

malarz 452

Siedlnicki Karol, podskarbi wielki 

koronny 172

Siemiradzka Stanisława, córka 

Henryka 384

Siemiradzki Henryk, malarz 384, 437, 

466

Siemiradzki Leon, syn Henryka 355, 

376, 384





Sieniawski Mikołaj 48

Sieniawski Prokop 48

Sieniński Aleksander, świecki 
prowizor 155

Sieniut Krzysztof 317

Sierakowski Albert, koadiutor opactwa 

Świętego Krzyża 275

Sierakowski Antoni, kanonik prze-

myski, biskup inflancki, rektor 63, 

66, 149, 161, 213, 240, 311

Sierakowski Wacław, biskup prze-

myski 49, 50

Sierakowski Wacław, prowizor 120

Siestrzeńcewicz-Bohusz Stanisław, 

biskup mohylewski 327

Sikorski Wawrzyniec 50

Sikorski Władysław, generał 402

Simonetti Michele Angelo, mistrz 

kapeli 272

Sirleto Guglielmo, kardynał 88

Skarbek Jan, arcybiskup lwowski 113, 

276

Skarbowski Rafał 317

Skarga Piotr, jezuita, teolog, kazno-

dzieja 218, 240

Skarżyński Władysław 352

Skirmunt Bolesław 377

Skirmunt Gabriela de domo 

Umiastowska 377

Skirmunt Kazimierz, ksiądz, radca 

kanoniczny Ambasady Rzeczy-

pospolitej Polskiej przy Stolicy 

Apostolskiej 376, 377, 383, 387, 

465

Skirmunt Konstanty, przedstawiciel 

rządu polskiego we Włoszech 352, 

353, 368, 377

Skoniecki Alfons Aleksander, 

ksiądz 418

Skórkowski Alfons Sariusz, kanonik 

krakowski 328

Skrabski Józef 29

Skrzyński Władysław, ambasador 

Rzeczypospolitej Polskiej przy 

Stolicy Apostolskiej 373, 375–377, 

380, 381, 383, 465

Skrzyński Zdzisław 380

Skubiszewski Krzysztof 448

Skwarczyński, pisarz  dekretowy 

nuncjusza apostolskiego 

w Pol sce 100

Sławnikowic Wojciech, biskup Pragi, 

święty 216

Słowikowski Mikołaj, rektor 154

Słuszka Eustachy Adam, świecki 
prowizor 118, 204, 313, 314, 315, 

463

Smoczyński Wincenty, ksiądz 23, 47

Smuglewicz Franciszek, malarz 142, 

146, 149, 150

Smuglewicz Łukasz, malarz 149

Sobieski Aleksander zob. Aleksander 

Sobieski

Sobieski Jakub zob. Jakub Sobieski 

Sobiesław i, książę Czech 203

Sobolewski Wawrzyniec 49

Sodano Angelo, arcybiskup 447

Sokołowski Stanisław, pisarz, 

teolog 42, 195, 196

Solikowski Dymitr Jan, arcybiskup 

lwowski 157, 180, 214, 222

Sołtyk Kajetan, biskup krakowski 63, 

159, 161, 214

Sołtyk Stanisław 429, 435, 436

Sołtykowa Karolina, żona Stani-

sława, córka Aleksandra Michała 

Sapiehy 435, 436

Somaglia Giulio Maria della, kardynał, 

wikariusz generalny Rzymu, admi-
nistrator 319, 320

Soria Giovanni Battista, archi tekt 89

Sosnkowski Kazimierz 403

Sosnowski Bronisław 377

Sosnowski Eugeniusz 377

Sosnowski Tomasz Oskar, rzeź-

biarz 377, 378

Soutman Pieter Claesz, malarz 297

Spada Virgilio 65

Spada-Veralli Clemente 118, 133

Specchi Alessandro, architekt w rzym-

skim Trybunale ds. dróg 109, 128, 

288, 347, 461

Specchi Michelangelo, architekt 128, 

129, 145

Spinetta Battista Antonio, stolarz 81

Spinetta Battista Giovanni, stolarz 81





Spinola Agostino, kardynał 261

Srzedziński Andrzej 317 

Stambini Paolo, kamieniarz 112, 118, 

120, 314

Stanisław August Poniatowski, król 

Polski 63, 64, 66, 133, 149, 176, 294, 

304, 305, 307, 329, 331, 352, 387, 433, 

456, 461

Stanisław Leszczyński, król 

Polski 288, 306, 307

Stanisław Poniatowski, książę, 

bratanek króla Stanisława 

Augusta 325

Stanko Przemysław 28, 29, 39

Starczewski Wawrzyniec 76, 257, 268

Starowolski Szymon 246, 312

Starzyński Marcin 30

Starzyński Marcin 30, 71

Starzyński Mikołaj, prepozyt łaski, 

sekretarz królewski 53, 182

Stefan Batory, król Polski 35, 38, 42, 

52, 176, 180, 195, 204, 222, 270, 316, 

317, 385, 455

Stefan i, król Węgier, święty 17

Stefan v, król Węgier 197

Stellanowic Krzysztof, prepozyt 

zebrzydowski 49

Stempkowski Ludwik, opat 

hebdowski 48

Strynkiewicz Franciszek, rzeźbiarz 371

Sturbinetti Bernard, pobielacz 145

Sturbinetti Giovanni Battista, 

pobielacz 321

Styka Jan, malarz 385, 466

Suchocka Hanna, premier Rzeczypo-

spolitej Polskiej, ambasador przy 

Watykanie 448

Sulewski Adam 182

Sułkowski Aleksander, 

ordynat rydzyński, starosta 

odolanowski 175

Sułkowski Aleksander Józef, minister 

saski 175

Sułkowski August Kazimierz, książę 

bielski 175

Sykstus iv, papież 13, 14, 18

Sykstus v (właśc. Felice Peretti), 

papież 17, 180, 190, 194, 215, 222, 284

Szafrański Franciszek, rzemieśl nik 82

Szalewicz Ambroży, doktor 

filozofii 58

Szaniawski Albert, biskup 153, 160

Szaniawski Felicjan Konstanty, arcybi-

skup krakowski 113

Szczawiński Jan 182

Szczepaniak Jan, ksiądz 28, 29, 30

Szczepański Gabriel 48

Szczepkowski Filip Kacper, stypen-

dysta fundacji zadzikowskiej, 

gwardian bractwa św. Tryfona, 

rektor 160, 276

Szczucki Jakub 269, 270

Szczuka Jan 50

Szczuka Marcin 50

Szczuka Kazimierz, administrator 

paradyski 49

Szczuka Stanisław 60

Szembek Franciszek, kanonik 

skalbmierski 276

Szembek Franciszek, prowizor 153

Szembek Jan Karol 65

Szembek Stanisław, prymas Polski 113, 

262

Szembek Krzysztof Antoni, prymas 

Polski 160

Szembek Krzysztof, kanonik 

krakowski 113, 160, 276

Szembek Michał, sufragan 

krakowski 113

Szemiot Tadea Gabriela 436

Szeptycki Ludwik 50

Szkiłądź Bolesław, ksiądz 394

Szołdrski Andrzej, biskup 49

Szołdrski Władysław 50

Szumański Walenty 317

Szumowski Aleksander, starosta 

opoczyński 49

Szwarc Andrzej 330

Szwerin Samuel 49

Szymonowicz-Siemiginowski Jerzy 

Eleuter, malarz 107

Szyndler Władysław 381

Szyszkowski Andrzej, kustosz 

krakowski 76, 257, 275

Szyszkowski Marcin, biskup 

krakowski 41, 42, 159, 213, 214, 238





Ścigaj Paweł 11, 37

Śliwinski Tomasz 28, 30

Śmigły-Rydz Edward, marszałek 370

Święcicki Ignacy 61

Świnka Jakub, arcybiskup 

gnieźnieński 217

Świrski Mikołaj 182

Świrski Zygmunt z Romanowa, 

kwestor deputowany 100

Talenti Tommaso, dyplomata, sekre-

tarz królewski 285, 286

Talpa Antoni 52

Tamburini Giovanni 373, 404

Tarło Karol 276

Tarło Michał Bartłomiej, biskup 

poznański 113

Tarnowski Albert 182

Tarnowski Jan, prowizor 55

Tarnowski Józef 161

Tarnowski Stefan, kanonik 

krakowski 160

Tatarenko Laurent 67

Tempesta Antonio, malarz, 

rytownik 75, 78, 85, 222

Tenerani Pietro, rzeźbiarz 377, 378

Tesari Giovanni, ebenista 399

Titi Filippo 23

Tito Ridolfi, malarz 393

Tito Santi di, malarz 106

Tittoni Filippo, architekt 82, 145

Tocci Giuseppe 271

Toledo Juan Álvarez de, kardynał 86

Toma Giovanni Antonio, sztu-

kator 139, 140

Tomati Antonio 60

Tomberli Angelo, malarz 145

Tomek Wojciech, ksiądz 380

Tomicki Piotr, biskup krakowski 32

Torres Cosimo de, kardynał protektor 

Polski 181, 263, 265, 276

Torres Giovanni, arcybiskup 

Salerno 260

Torres Ludovico, nuncjusz apostolski 

w Polsce 54, 260, 306

Toriani Orazio, architekt, 

rzeźbiarz 283

Tortona Bartolomeo di 72, 73

Trebnicz Adam, opat oliwski 48

Trebnicz Stanisław 257

Treter Maciej, rektor 156

Treter Mateusz z Lubomierza, sekre-

tarz królewski 49

Treter Tomasz, kanonik, rytownik, 

pro wizor 8, 42, 43, 49, 75, 85, 86, 

196, 222

Trevisani Francesco, malarz 250

Trezzi Giuseppe, prałat 377

Trzebicki Stanisław, prepozyt prze-

myski, kantor gnieźnieński 276

Turchini Andrea 60

Turchini Giovanni 60

Turlewicz Benedykt, prokurator gene-

ralny bazylianów 66

Turski Bonawentura, doktor obojga 

praw, prepozyt piotrkowski 161

Turski Dobrogost 50

Turski Feliks, biskup chełmski, łucki, 

krakowski 162

Turzański Antoni, prowizor 50

Tuszewicka Bożena 29

Tylicki Adam 48

Tylicki Piotr, biskup krakowski 41, 48, 

158, 213

Tyszkiewicz Jerzy, biskup żmudzki 64, 

204, 314

Tyszkiewicz Salezja, nazaretanka 351

Tyzenhaus Jan 65

Uchański Paweł, przedstawiciel dyplo-

matyczny 38, 180

Uffreduzzi Nicola, zakrystian 322

Ugolini Giovanni, kamieniarz 346

Umberto ii, król Włoch 426

Umiastowscy, rodzina 387

Umiastowska Janina, hrabina 377, 382, 

383, 466

Urban vi, papież 18

Urban viii, papież 64, 65, 86, 158, 

180, 184, 185, 191, 225, 256, 261, 

284

Urbani Antonio 341

Urbani Eugenio 440

Vacca Flaminio, rzeźbiarz 37

Valadier Giovanni 214





Valentini Francesco, wikariusz gene-

ralny Rzymu 153

Valle Filippo della, rzeźbiarz 288

Vanneschi Gaspare, złotnik 131, 247

Vasalli Vincenzo, strażak 321

Vasari Giorgio, historiograf, malarz, 

rysownik 13

Vasi Giuseppe, rytownik, 

architekt 347

Vassalli Corrado, adwokat 388

Vendôme François de, książę 

de  Beaufort, komendant oddziałów 

francuskich 287

Venier Giovanni, kowal 108

Venturesi Mattia, złotnik 325

Vettelius Jakub 48

Vidoni Pietro, kardynał protektor 

Polski 260, 263, 264, 279

Ville Feliks de, ksiądz 380

Vincent Lackerbetien 269

Visconti Filippo Maria, arcybiskup 

Mediolanu 142

Vitali Guido, złotnik 373, 374

Vitelli Vitellozzo, kardynał 32

Viticello Francesco, snycerz 131

Vliete Gillis van den (Egìdio della 

Riviera), rzeźbiarz 40, 89

Volpi 142

Volterra Francesco da, architekt 88

Voss Gerhard, teolog 52

Vouillemont Sébastien, rytow nik 277

Wacław ii, król Czech i Polski 8

Wacław iv Luksemburski, król 

niemiecki i czeski 197

Walczak Marek 172

Waleszyński Marcin, kanonik kole-

giaty św. Michała w Krakowie 113

Wałęsa Lech, prezydent Rzeczypospo-

litej Polskiej 448

Wapowski Bernard, historiograf 37

Wardzyński Michał 30

Wargocki Andrzej 23

Warszewicki Krzysztof, kanonik 

krakowski, sekretarz biskupa 

poznańskiego 42, 195

Wasilewska Anna 441

Waxman Kazimierz 65

Wąsowicz Felicjan 49

Werner Christoph Joseph ii, 

malarz 305

Wesoły Szczepan, biskup, delegat 

ds. emigracji polskiej, arcybiskup, 

rektor 62, 376, 390, 394, 417, 437, 

438, 440, 444, 446, 448, 466

Wężyk Albert, kanonik gnieź-

nieński 53, 54, 182

Wielkojanowicz Kazimierz, 

złotnik 172

Wielopolski Franciszek, wojewoda 

sieradzki 60

Wielopolski Jan 60

Wielopolski Karol 60

Wieniawa-Długoszewski Bolesław, 

ambasador 369

Wierusz-Kowalski Józef, przedstawi-

ciel Rzeczypospolitej Polskiej przy 

Stolicy Apostolskiej 352, 376

Wierzbowski Stefan, ksiądz, sekretarz 

królewski, prowizor 47, 65, 91, 97, 

153, 155, 226, 227, 257, 312, 458

Wierzbowski Zygmunt 65

Wierzejski Tadeusz, antykwariusz 436

Wietrzyński Maksymilian, 

protoarchimandryta 65

Wiktor Amadeusz ii, książę Sabaudii-

-Piemontu, król Sardynii 128

Wiktor Emanuel ii, król Włoch 346

Wilczek Benedykt 49

Wilczyński, ojciec z prowincji 

białoruskiej 348

Wilhelm ii, król Prus, cesarz 351

Wincenty z Kielczy, kanonik 

krakowski, hagiograf 202

Winiarzowa Helena 436

Wiśniowiecka Teofila de domo 

Leszczyńska, żona Janusza 

Antoniego 176

Wiśniowiecki Janusz Antoni, woje-

woda i kasztelan krakowski 176

Wiśniowiecki Jeremi, książę, dowódca 

wojsk koronnych 270

Wiśniowiecki Jerzy Korybut 48

Wiśniowiecki Michał Aleksander 48

Wiśniowiecki Michał Korybut zob. 

Michał Korybut Wiśniowiecki





Witkowicz Jakub 78

Witten Sebastian Felicjan 50

Witten Walentyn German (Gehr-

mann) a, kanonik warmiński, 

prowizor, rektor 99, 154, 156

Wittmann Ernest, tenisista 370

Władysław i Łokietek, król Polski 8, 

197, 217, 308

Władysław i Święty, król Węgier 188

Władysław ii Jagiełło, król Polski 197, 

198

Władysław iii Warneńczyk, król 

Polski, król Węgier 284

Władysław iv Waza, król Polski (także 

jako Władysław Zygmunt Waza, 

polski królewicz) 176, 177, 180, 225, 

230, 238, 240, 261, 262, 264, 268, 

269, 277–279, 294, 296, 297, 306, 

314

Włodowic Jerzy, złotnik 442

Włodzimierz ii Monomach, wielki 

książę Rusi Kijowskiej 188

Wodzicki Michał, kanonik 

krakowski 113

Wojakowski Tomasz 313

Wojsznarowicz Kazimierz, kanonik 

wileński 91

Wojtyła Karol zob. Jan Paweł ii 

Wolff Teodor 49

Wolk Firmian, konsultor 65

Wolska Cherubina, nazaretanka 351

Wolski-Dunin Piotr, przedstawiciel 

dyplomatyczny 38, 41, 152, 222

Wołłowicz Andrzej, kanonik 

płocki 47, 63

Wołłowicz Antoni, rektor 293

Wołłowicz Eustachy 159, 213, 261

Wołucki Paweł, biskup łucki 181

Wörle Johann Konrad (Giovanni 

Corrado Werlé), organmistrz 138

Wosiński Stanisław, prowizor 50

Wosiński Szymon, kanonik 

poznański 113

Woś Jan Władysław 427

Woyna Benedykt, biskup wileński 213, 

224

Wujek Jakub, jezuita 218

Wysocki Alfred, ambasador polski 

przy królu Włoch 370

Wysz Piotr 5

Wyszyński Stefan, prymas Polski 391, 

421, 423

Wyżycki Mikołaj Ignacy 50

Zabielski Albert, rektor kościoła 

w szpitalu Świętego Ducha 160

Zaborowski Wawrzyniec 61

Zadzik Jakub, biskup krakowski 55, 

63, 79, 139, 153, 155, 159, 160, 161, 

317

Zagórny Andrzej, prowizor 157

Zahorski Witold 23, 311

Zahorski Witold, prezes Stowarzy-

szenia Polskich Kombatantów we 

Włoszech 294

Zakrzewski Franciszek 313

Zakrzewski Ignacy 49

Zakrzewski Tadeusz, ksiądz, szam-

belan Ojca Świętego 355, 373

Zakrzewski, jezuita 48

Zalasowski Mikołaj, poborca 77

Zaleski Aleksander 49

Zaleski Franciszek, opat oliwski 162

Zaleski-Lubicz Władysław 424

Zaleski Ludwik, prowizor 100

Zaleski Michał, kanonik kolegiaty 

św. Jerzego w Krakowie 50

Zaleski Władysław Michał, łaciński 

metropolita Antiochii 387

Załuski Andrzej Stanisław Kostka, 

biskup krakowski 24, 61, 63, 132, 

147, 148, 150, 159, 161–164, 166, 169, 

172–175, 207, 213, 215, 311, 352, 387, 

462, 469

Załuski Józef Andrzej, biskup 

kijowski, opat komendatoryjny 

wąchocki 288, 307

Załuski Ludwik 49

Zamojski (Zamoyski) Tomasz 48, 

214

Zamojski (Zamoyski) Jan, starosta 

kałuski 48, 275, 278

Zandri Simone, murarz 107, 112

Zanotti Alojzy, drukarz 230





Zapolski Jan 65

Zapolski Stanisław 182

Zarini Giacomo Battista, stolarz 81

Zasławski Aleksander, książę 91

Zasławski Izydor 65

Zasławski Konstanty 65

Zaucha Tomasz 238

Zawadzki Stanisław, architekt 145

Zawecki Jan, kanonik wieluński 49

Zawisza Andrzej 65

Zbąski Jan Stanisław, biskup prze-

myski 82, 159, 302

Zboralska Maria 29

Zebrzydowski Franciszek 182

Zebrzydowski Józef, prepozyt 

zebrzydowski 276

Zelada Francesco Saverio de, 

kardynał 142

Zeleciński Jakub Franciszek, proto-

notariusz apostolski, kanonik 

kolegiaty Wszystkich Świętych 

w Krakowie 50

Zenowicz Stanisław 65

Zgórniak Marek 24, 103, 106

Zieliński Albert, prowizor 120

Zientara Benedykt 12

Złotnikowicz Jan 49

Znaniecki Florian 37

Zofia Holszańska, księżniczka 

litewska, królowa Polski 198

Zubrzycki Zygmunt 376

Zucchi Jacopo, malarz 32, 47

Zúñiga Juan de, ambasador hiszpański 

w Neapolu, wicekról Neapolu 15, 

275

Zygmunt i Stary, król Polski 7, 180, 

224, 284

Zygmunt ii August, król Polski 35, 

180, 276, 284, 454

Zygmunt iii Waza, król Polski 64, 159, 

180–182, 195, 196, 214, 220, 222–224, 

230, 238, 261, 284, 295, 308

Żabicki Józef 61

Żardecki Jan, kanonik wieluński, 

rektor 204

Żmudziński Jerzy 166, 310

Żołędziowski Antoni, kanonik postu-

lator, doktor obojga praw 61, 272, 

273, 461

Żółtowski 158

Żórawski Franciszek, kustosz gnieź-

nieński, kanonik warszawski 49

Żuchowski Stefan, kanonik 

sandomierski 113

Żuchowski Tadeusz 86, 88









Indeks nazw geograficznych 

Adriatyk 189, 190

Algieria 437

Alpy 7, 14, 36

Anglia 190, 294, 378, 394, 424, 426, 

zob. także Wielka Brytania oraz 

Wyspy Brytyjskie

Ankona 275, 392

Aragonia 15, 100, 263

Argentyna 423

Ariccia, miasto we włoskim regionie 

Lacjum 249, 250

Artiomowsk, miasto w kraju krasno-

jarskim w Rosji 419

Asyż 91, 203, 204, 214, 224, 394

Augsburg 15

Australia 423

Austria 10, 188, 204, 349, 392

Awinion 5

Bałkany 21

Bar, miasto na Podolu 184

Barcelona 192, 453

Bassano, miasto we włoskim regionie 

Wenecja Euganejska 146

Bazylea 5

Bejrut 421, 423, 438

Belgia 395

Beresteczko 265, 269, 459

Bergamo 19, 20, 252

Bodzentyn 163

Bolonia 6, 19, 32, 34, 104

Bosco Marengo, wieś we włoskim 

regionie Piemont 37

Bośnia 39

Bratysława 229

Brazylia 396

Brescia 19, 20

Bruksela 444

Buda 188, (Budapeszt 378)

Bukareszt 391

Capraia e Limite, wieś we włoskim 

regionie Toskania 183

Carrara 364, 373

Cecora 184

Cefalù 87, 88

Ceretto Guidi, wieś we włoskim 

regionie Toskania 183

Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemie-

ckiego zob. Niemcy

Charków, miasto, stolica obwodu 

charkowskiego w Ukrainie 421

Indeks obejmuje tekst główny książki oraz przypisy. Z oczywistych powodów nie 

uwzględniono haseł Europa, Rzym, Polska. Pominięto również nazwy rzek użyte 

w związkach frazeologicznych, w tym identyfikujących kraje, miasta lub obszary 

geograficzne (np. „miasto nad Tybrem”, „kraj nad Wisłą”).





Chlewiska, wieś na Mazowszu 435

Chocim 270, 281, 282, 285, 286, 459

Chocz, miasto w Wielkopolsce 172

Chorwacja 17, 39, 190, 454

Città di Castello, miasto we włoskim 

regionie Umbria 148

Cividale 5

Corneto, wieś we włoskim regionie 

Umbria 150

Crema, miasto we włoskim regionie 

Lombardia 373, 404

Dalmacja 19, 39, 189, 190, 215

Damaszek 184, 391

Dardanele, cieśnina 268

Dordrecht 14

Dreux, miasto we francuskim 

Regionie Centralnym – Dolinie 

Loary 37

Drezno 104, 172, 177, 227, 229

Dzików 48

Elbląg 35

Ferrara 10

Fiesole 183

Flandria 14, 15, 20, 57, 263 

Florencja 10, 18, 19, 85, 106, 183, 223, 427

Francja 12, 16, 21, 36, 41, 56, 57, 74, 188, 

256, 263, 290, 320, 322, 378, 388, 395, 

437, 449, 451–453, 455, 463

Frascati 38

Friulia 19

Gdańsk 35, 301, 442, (Wolne Miasto 

Gdańsk 376, 396)

Gniezno 5, 204, 216, 217, 252, 371, 

438

Górny Śląsk 391

Grünberg (Zielona Góra) 148

Hiszpania 15, 21, 149, 192, 252, 263, 

274, 290, 395, 449, 455

Holandia 14, 394

Hrabstwo Flandrii zob. Flandria

Hyères, miasto we francuskim 

regionie Prowansja – Alpy – Lazu-

rowe Wybrzeże 378

Iberia 15, 191, 274

Île-de-France 12

Iliria, dawna prowincja rzymska 17, 

21, 189, 190, 454

Indie 15, 425 

Indie Zachodnie (kolonie hiszpańskie 

w Ameryce) 263

Innsbruck 36, 88

Istria 19

Italia zob. Włochy oraz Półwysep 

Apeniński

Jercewo, obóz i osada, obecnie osiedle 

typu miejskiego w obwodzie 

archangielskim w Rosji 421

Kadyks 69

Kamieniec Podolski 104

Kanada 403, 423

Kandy, stolica Prowincji Centralnej na 

Sri Lance  425

Kastylia 15, 263

Katalonia 191, 453
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