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WSTEP 
 

W pracy magisterskiej Renesansowy diariusz Peregrynacja do Ziemi Swietej, Syrii i Egiptu  

1582-1584 Mikolaja Krzysztofa Radziwilla „Sierotki” uczynilam próbe wyodrebnienia  

najwazniejszych motywów istniejacych w tym dokumencie polskiego pismiennictwa, który w 

swoim czasie stal sie przewodnikiem pielgrzymów do Ziemi Swietej. Celem opracowania jest 

równiez ukazania podstawowych tendencji epoki Renesansu oraz postaci samego ksiecia Mikolaja 

Krzysztofa Radziwilla zwanego „Sierotka”. W rozprawie przedstawiam trase peregrynacji, ukazuje 

wystepujace w diariuszu najwazniejsze watki, klasyfikuje widziane przez peregrynanta obiekty. 

Rozdzial I dotyczy genezy diariusza i pamietnika jako gatunków pismiennictwa. Te pojecia, 

aczkolwiek bliskie, nie sa synonimiczne. Ukazalam je oba wskazujac na ich podobienstwa i róznice. 

W swej pracy bede uzywala okreslenia: diariusz. Poczatki diariusza wywodza sie od lacinskiego 

slowa dies, które pierwotnie oznaczalo dzienna racje strawy zolnierzom i jencom, zas w pózniejszej  

lacinie – dziennik, czyli zapiski, notatki o zdarzeniach i wypadkach, o odbieranych lub wydawanych 

poleceniach w sprawach prywatnych lub publicznych – spisywane w porzadku kolejnych dni. Jako 

forma pismiennictwa w Polsce byla uprawiana od drugiej polowy XVI wieku1. Natomiast pojecie 

pamietnik  do XVIII wieku oznaczalo czlowieka pamietajacego, swiadka wydarzen i nie bylo 

odnoszone do gatunku pismiennictwa. Znamienna cecha spisywanego pamietnika byl 

dokumentarny, na wpól historyczny, uzytkowy charakter, laczacy elementy historiografii i diariusza. 

Rozwijajace sie w Polsce od XVI stulecia pamietnikarstwo nie korzystalo – poza  nielicznymi 

wyjatkami – z wzorców europejskich.  Wyroslo ono bowiem z tradycji rodzimej, a poprzedzily go i 

przygotowaly grunt dla takiej formy relacji spawozdawczej róznego typu diariusze, które stanowily 

forme prozaicznego pismiennictwa dokumentarnego.  

Przedmiotem rozwazan w Rozdziale II beda warunki zycia renesansowej szlachty. Renesans to 

epoka, która w znacznej mierze róznila sie od poprzedniego okresu historycznoliterackiego –

Sredniowiecza. Renesans cechowal znaczny wplyw antyku i to nie tylko pod wzgledem 

kulturalnym, ale takze literackim. Fascynowano sie twórczoscia antycznych pisarzy, takich jak 

Wergiliusz, Horacy, Cyceron. Nie mniej istotnym zjawiskiem tego okresu w Polsce byl mecenat 

dworski oraz rozwijajace sie szkolnictwo. Nie sposób tez pominac zagadnienia dotyczacego 

mobilnosci ludnosci, poniewaz ludzie przemieszczali sie po kraju nie tylko ze wzgledów osobistych, 

na przyklad w poszukiwaniu lepszych warunków bytowych, ale tez wedrowali po Europie z 

powodów politycznych. Renesans przyczynil sie do zakladania uniwersytetów w Europie i 

                                                 
1 Slownik terminów literackich, pod red. J. Slawinskiego, Wroclaw 2002, s. 100. 
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wyjazdów na nauke za granice. Rozpoczely sie takze pierwsze podróze zagraniczne jako 

peregrynacje do miejsc swietych, które byly wspierane instytucja Kosciola katolickiego i 

autorytetem papieza.  

W Rozdziale III dokona lam prezentacji sylwetki ksiecia Mikolaja Krzysztofa Radziwilla 

„Sierotk i”. Jest to próba zarysu biograficznego postaci. W tej czesci pracy ukazuje zaslugi ksiecia 

dla rozwoju takich miast, jak Wilno oraz Nieswiez. 

Wyluszczenie powodów pielgrzymki Radziwilla do Ziemi Swietej, opis trasy podrózy i 

widoków miast ogladanych przez autora – to zawartosc Rozdzialu IV. W tej czesci pracy opierajac 

sie na brzmieniu nazw XVI–wiecznych, ustalam równiez nazwy wspólczesne odwiedzanych miast, 

zdajac sobie sprawe z tego, ze to moze stac sie perspektywa badawcza do dalszych opracowan.  

W Rozdziale V, najobszerniejszym przedstawiam bogactwo obiektów, które ogladal przez 

ksiaze Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” i opisal w diariuszu. Dziele te obiekty na grupy oraz 

podaje najwazniejsze cechy ogladanych przez podróznika obiektów. 

Rozdzial VI dotyczy zanotowanych przez pielgrzyma z Litwy elementów, które wspólczesnie 

moglibysmy nazwac antropologia kulturowa, a dotyczacych miejscowego folkloru, obyczajów, 

wierzen.  

Podstawowa metoda badawcza, która posluzylam sie podczas pisania tej pracy, to medota 

opisowa z elementami metody historycznej. Jako pomocnicza zastosowalam metode analityczna, na 

przyklad wyrózniajaca elementy wspólne dla diariusza ksiecia Mikolaja Krzysztofa Radziwilla 

„Sierotki” i XIX–wiecznego przewodnika autorstwa Edwarda Feitzingera.  

Podstawe zródlowa rozprawy magisterskiej stanowi diariusz M. K. Radziwilla „Sierotki” 

Peregrynacja do Ziemi Swietej, Syrii i Egiptu 1582-1584. Korzystalam z opracowan, które znajduja 

sie w Bibliotece Narodowej im. M. Mažvydasa w Wilnie, Bibliotece Akademii Nauk Litwy, 

Bibliotece im. Adama Mickiewicza w Wilnie oraz w Bibliotece „Ossolineum” we Wroclawiu. 

Szczególnie pomocne podczas pisania niniejszej rozprawy okaza ly sie nastepujace opracowania: T. 

Bernatowicz, Miles Christianus et Peregrinus; M. K. Radvila „Našlaitelis“, Kelione i Jeruzale, 

oprac. Jurate Kiaupiene; E. Feitzinger, Pielgrzymka przez Ziemie Swieta z 8 obrazkami; Slownik 

jezyka polskiego, pod red. M. Orgelbranda; Slownik jezyka polskiego, pod red. S. Lindego; Galerja 

Nieswiezska portretów Radziwillowskich, oprac. E. Kodlubaj; Encyklopedya powszechna, pod red. 

S. Orgelbranda. Wielce pomocnym okazalo sie równiez opracowanie K. Hartleba Polskie dzienniki 

podrózy w XVI w., jako zródla do wspólczesnej kultury. 

W niniejszej pracy pomijam zagadnienia jezykowego obrazu XVI–wiecznej polszczyzny, 

poniewaz wybiega to poza tematyke tego opracowania.  
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ROZDZIAL I 
Pamietnik i diariusz jako gatunki literackie 

 
Slowo pamietnik do XVIII wieku oznaczalo czlowieka pamietajacego, swiadka wydarzen i 

nie bylo odnoszone do gatunku pismiennictwa1. Z kolei znamienna cecha pózniejszego zapisu 

pamietnikarskiego byl dokumentarny, na wpól historyczny, uzytkowy charakter, laczacy elementy 

historiografii i diariusza.  

Z kolei pojecie diariusz wywodzi sie od lacinskiego slowa „dies” i pierwotnie oznaczalo 

dzienna racje strawy zolnierzom i jencom, a w pózniejszej lacinie dziennik, czyli zapiski, notatki o 

zdarzeniach i wypadkach, o odbieranych lub wydawanych poleceniach w sprawach prywatnych lub 

publicznych – spisywanych w porzadku kolejnych dni2.  

Diariusz (lac. diarium  „porcja dzienna”) jako gatunek pismiennictwa – to dziennik, w 

którym zapisywane sa na biezaco wydarzenia z zycia prywatnego lub publicznego, prowadzony bez 

staran o literacka forme przekazu. Ta forma pisminnictwa byla  uprawiana w Polsce od drugiej 

polowy XVI wieku3. Znane sa diariusze domowe restrujace wydarzenia rodzinne, sasiedzkie itp. 

Jedynym diariuszem domowym jest przechowywany w Bibliotece Raczynskich rekopis z poczatku 

XVIII w. zatytulowany Diariusz drogi mej w Legacyjej od powiatu oszmianskiego do króla J. M. z 

Wiel. Jmc Panem Krzysztofem Kaminskim sedzia oszmianskim od wyjazdu mego z Wilna spisany 

Anno 1714. Rekopis zawiera wpisy z dziennych notatek z okresu pieciumiesiecznego (od 1 listopada 

1714 do 31 marca 1715)4. Byly tez diariusze kampanii wojennych, podrózy, zjazdów. Niektóre, 

zwlaszcza diariusze sejmowe, zdajace relacje z przebiegu obrad, sa waznym zródlem historycznym. 

Wrócmy do przedstawionego na poczatku pojecia „pamietnik ”. Zawiera on pewne stale cechy: 

przede wszystkim jest to postac narratora – bohatera, skupiajaca wokól siebie material opowiadania. 

Dzieje jednostki staja sie tu tematem pierwszoplanowym i podstawowym czynnikiem 

organizujacym narracje. Poza tym znamienna jest drugoplanowosc innych ukazanych postaci, 

tendencja do indywidualizowania ocen, interpretowania i komentowania przez narratora 

przedstawianej rzeczywistosci. Staropolskie pamietniki to relacje przede wszystkim ze zdarzen; 

opisy portretów ludzkich, psychologii postaci, refleksji filozoficznej i tlo opisowe jest w nich 

znacznie slabiej rozwiniete w porównaniu z umiejetnoscia przedstawiania biegu wypadków. Ten rys 

rózni polskie pamietnikarstwo od niektórych wybitnych zabytków zachodnioeuropejskich5.  

                                                 
1 Slownik literatury staropolskiej, pod red. T. Michalowskiej, Wroclaw 1990, s. 542. 
2 Tamze, 133. 
3 Slownik terminów literackich..., s. 100. 
4 A. Sajkowski, Nad staropolskimi pamietnikami podrózy, Poznan 1964, s. 96. 
5Slownik literatury staropolskiej..., s. 542.  
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Rozwijajace sie w Polsce od XVI wieku pamietnikarstwo nie korzystalo (poza nielicznymi 

wyjatkami) z wzorców europejskich. Wyroslo z tradycji rodzimej, a poprzedzily je i przygotowaly 

grunt dla takiej formy relacji spawozdawczej róznego rodzaju diariusze, które stanowily forme 

pismiennictwa dokumentarnego i byly na ogól pisane proza. Diariusze pozostawaly w zwiazku 

zarówno z historiografia, jak i z autobiografia, pamietnikarstwem, bedac najprostszym typem zapisu 

historycznego lub osobistego. Podstawowa zasada strukturalna diariusza byl zapis dzienny, z 

koniecznosci dzielacy relacje o wiekszym zespole zdarzen na poszczególne ogniwa, zamkniete rama 

jednego dnia. Taka mechaniczna kompozycja diariusza z góry wyznaczala wylacznie 

chronologiczny uklad materialu 6.  

Nalezy zauwazyc, ze pózny Barok zostal okresem pelnego rozkwitu sztuki pamietnikarskiej. 

Diariusz i pamietnik byly notatka prywatna, nie przeznaczona do druku, dlatego nie podlegajaca 

cenzurze, istnialy oraz rozwijaly sie poza kontrolowana sfera pismiennictwa7. Zwyczaj utrwalania 

na pismie zdarzen zycia upowszechnil sie wsród stanów wyzszych,  wsród szlachty, wyjatkowo 

przejmowany byl w srodowisku mieszczanskim, ale nie dotarl jeszcze do chlopstwa8.  

Opisy podrózy, czyli hodoeprikon – to grecka odmiana w Polsce znanego itinerarium 9. W 

literaturze starozytnej itinerarium  bylo w zasadzie opisaniem podrózy, pomyslanym jako 

przewodnik po nieznanych krajach, zawierajacy rady i informacje o trasach, odleglosciach, 

obyczajach ludnosci10. Itineraria byly kreslone w czasie podrózy po Europie lub na Bliski Wschód, 

badz robione byly z potrzeby konfrontacji wlasnych wrazen lub przekazania ich najblizszym11. Na 

terenach Korony powstawaly takie opisy juz w koncu XV stulecia. Za  pioniera tej odmiany relacji 

jest uwazany Filip Kallimach i jego dzielo Ad Fanniam Svetocham Carmen12. Równiez prozaiczne 

relacje z podrózy, które otrzymaly rózna postac diariuszy, pamietników, dzienników, listów, wyszly 

spod pióra nie tylko polityków, duchownych, wojskowych, ale tez pielgrzymów do Ziemi Swietej. 

Do pielgrzymów mozna zaliczyc bohatera tej pracy magisterskiej, Mikolaja Krzysztofa Radziwilla 

„Sierotke”. Prozaiczne relacje z podrózy pisali równiez opiekunowie mlodziezy szlacheckiej, 

odbywajacej studia za granica. Poza tym byly spisywane o róznej tematyce kroniki lub listy. Jak 

stwierdzil E. Kotarski, list pisany z mysla o adresacie byl wypowiedzia o ograniczonej tematyce 

dostosowanej do oczekiwan lekturowych odbiorcy. List równoczesnie jest wypowiedzia pisemna, 
                                                 
6 Za: Slownik literatury staropolskiej..., Wroclaw 1990, s. 133. 
7 Cz. Hernas, Barok , Warszawa 1973, s. 449. 
8 Tamze, s. 449. 
9 Plan, dziennik, w pózniejszej lacinie plan podrózy. Zr.: Slownik lacinsko – polski; polsko – lacinski, pod red. E. 
Kubicka, Torun 2005, s. 86. 
10 J. Ziomek, Literatura Odrodzenia, Warszawa 1987, s. 226. 
11 Cz. Hernas, op. cit.,  s. 125. 
12Lac. „Piesn dla Swiatyni Swietocha” – tl. wlasne 
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notujaca w trybie czesto natychmiastowym biezace wydarzenia13. W staropolskim pismiennictwie 

pamietnik byl forma stosunkowo dobrze zorganizowana artystycznie, stanowil – w porównaniu z 

diariuszem – dojrzalszy szczebel rozwoju prozy narracyjno-dokumentarnej.  

W staropolskich pamietnikach mozna wyodrenic dwa podstawowe typy kompozycyjne. 

Pierwszy to autobiograficzna powiesc o calym zyciu. Tutaj pojawia sie nowa sztuka biografii (ze 

wzgledu na ustalone normy poetyckie), która odwoluje sie do wzorów osobowych funkcjonujacych 

w konkretnych srodowiskach spolecznych. Tok relacji nie jest wolny od akcentów dydaktycznych. 

Przykladami takiego gatunku sa Zapiski z lat 1594-1612 Samuela Maskiewicza, Pamietniki z lat 

1595-1621 Jana Ossolinskiego i inne (w tym i Pamietniki Jana Chryzostoma Paska).  

Na drugi typ kompozycyjny skladaja sie pamietniki ograniczone do okreslonego fragmentu z 

zycia autora, opisujace na przyklad jedna wyprawe wojenna, jedna podróz lub zespól zdarzen. 

Wówczas zauwaza sie tendencja do obiektywizacji; narrator wystepuje glównie w roli rejestratora 

wydarzen i dokumentów. Ten typ pamietników reprezentuje Augustyn Kordecki Nova 

gigantomachia... (1655), Jan Piotrowski Dziennik wyprawy Stefana Batorego pod Psków 1581 -

1582, W. Radolinski Pamietniki podrózy odbytej roku 1661 -1663 po Austrii, Wloszech i Francji14.  

Geneza pamietnikarstwa staropolskiego i jego spoleczne funkcjonowanie maja swe zródla. 

Wynikaja one zarówno z zamilowania szlachty do historii, rozczytywania sie w kronikach i 

diariuszach, jak i w smakowanych wszelkich utrwalajacych sie na biezaco najblahszych nawet 

wydarzeniach. W XVI stuleciu przewazaly konwencje relacji diariuszowych. XVI–wieczne zabytki 

pamietnikarskie to przede wszystkim dzienniki podrózy, na przyklad: M. Rywockiego Ksiegi 

peregrynackie (1584), M. K. Radziwilla „Sierotki” Peregrynacja do Ziemi Swietej (ok. 1595). 

Wspominalam juz niejednokrotnie o diariuszu  jako o odmianie staropolskiego pamietnika. Uwazam 

za stosowne wprowadzic klasyfikacje A. Sajkowskiego, który podzielil je na diariusze regularne, 

czyli klasyczne i nieregularne 15. Zazwyczaj diariuszami regularnymi o wezszym wachlarzu 

czasowym bywaly dzienniki z wyjazdów zagranicznych (naukowych, peregrynacyjnych, 

poselskich) lub relacje z kampanii wojennych. Do nieregularnych diariuszy zaliczane sa dzienniki 

genealogiczne.  

 Mianem diariuszy opatrzono chyba dwie trzecie calego pismiennictwa pamietnikarskiego. 

W znaczeniu wezszym dotyczy on o wylacznie notat ulozonych chronologicznie i redagowanych 

codziennie. Diariusze zdecydowanie przerastaja liczba pamietniki.  

                                                 
13 E. Kotarski, Nad prozaicznymi relacjami z podrózy morskich XVI – XVII wieku, [w:] Odrodzenie i Reformacja w 
Polsce, t. XXIII, Wroclaw 1979, s. 60. 
14Slownik literatury staropolskiej..., s. 543.  
15 A. Sajkowski, Nad staropolsk imi pamietnikami.., s. 47. 
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Autentyzm rzadzil tez poetyka nowego typu diariusza, jaki ukszatltowal sie w Baroku. Byl to 

korespondencyjny diariusz dworski oparty na trzech podstawowych ogniwach informacji: narrator 

osadzony zostal przy bohaterze (osobie drugiej), by dzien po dniu opisywal jego zycie dla osoby 

trzeciej16. Stad tez wynikala ich rzeczowosc, autentyzm wrazen, stylistyczna powsciagliwosc17. 

Termin dziennik mozna rozumiec dwojako: 1. jako wydarzenia zanotowane i przydzielone do 

odpowiednich dat dziennych, 2. jako codziennie sporzadzane notatki. W drugim wypadku 

kompozycja dziela pamietnikarskiego bylaby bardziej surowa i prosta, gdyz czas nie pozwalal na 

przemyslana i poprawna stylizacje 18. Zjawiskiem posrednim miedzy diariuszem klasycznym, czyli 

regularnym a pamietnikiem jest diariusz nieregularny. Ten typ dziennika otwieraly zazwyczaj 

wazniejsze wydarzenia z zycia autora19. N ieregularne dzienniki to relacje spisywane sporadycznie, 

w pewnych odstepach czasu. Wlasnie taki typ diariusza jest posrednim pomiedzy diariuszem 

regularnym a pamietnikim. Z kolei pamietnik spisywano po pewnym uplywie czasu – przy diariuszu 

opisujac cursum vitae20 autor niemalze na biezaco wypelnial ramy rozpoczetej dosc wczesnie 

relacji. Terminem inicjujacym prace byl zazwyczaj debiut zyciowy czy polityczny kronikarza21.  

Przy terminie dziennik uwazam za stosowne podac równiez nieco inna definicje hasla, która 

glosi, iz jest to gatunek literatury stosowanej, zapiski biezace, rodzaj pamietnika, sporzadzane dla 

potrzeb wlasnych, lub w charakterze twórczosci literackiej (publikowanej na biezaco, lub pózniej w 

postaci zbiorczej). Od zapisywania wspomnien dotyczacych tych samych czasów dziennik odróznia 

sie tym, ze jest sporzadzany na biezaco, co w praktyce przejawia sie zupelnie inna opcja - inne 

rzeczy sa uznawane za warte upamietnienia i inaczej sa uwypuklane. Zwykle dziennik ma charakter 

zapisków intymnych, których autor nie przeznacza do druku w ogóle lub w bliskiej przyszlosci (na 

przyklad, Maria Dabrowska zastrzegla w testamencie mozliwosc publikacji pelnego tekstu swego 

dziennika dopiero w 40 lat po jej smierci), jednak niektórzy „diarysci” (jak przykladowo Witold 

Gombrowicz) publikowali dzienniki jeszcze za zycia. 

Pisalam dotychczas o diariuszach osobistych. Teraz zajme sie istniejacymi diariuszami 

urzedowymi, które takze powstaly w XVI stuleciu, upowszechnily sie w nastepnym wieku XVII. 

Szczególnie wyspecjalizowane byly diariusze sejmowe stanowiace skróty i streszczenia 

prowadzonych obrad, znajdowaly sie one w stalym obiegu, pelniac funkcje stalej informacji 

politycznej. Dokumentarny charakter diariusza sejmowego polegal na opisie faktów oraz na licznym 
                                                 
16 Cz. Hernas, Barok , op. cit., s. 455. 
17 Tamze, s. 125. 
18 A. Sajkowski, Nad staropolskimi pamietnikami..., s. 48. 
19 Slownik literatury staropolskiej..., s. 134. 
20 ‘Biegnace zycie’ – lac .   
21 A. Sajkowski, Nad staropolskimi pamietnikami..., s. 51. 
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cytowaniu mów i glosów poszczególnych dyskutantów22. Takim przykladem sa Diariusze sejmów 

koronnych. 

Zgodnie z haslem pamietnik, które podaje Slownik terminów literackich, jest to relacja 

prozatorska o zdarzeniach, których autor byl uczestnikiem badz naocznym swiadkiem. Pamietnik 

moze nas zainteresowac w trojakiej perspektywie: a) jako zródlo wiedzy historycznej, przekaz 

wiadomosci o zdarzeniach i w takim wypadku wia rygodnosc relacji jest przedmiotem dokonywanej 

przez historyka krytyki; b) jako tak zwany dokument osobisty zajmujacy przede wszystkim 

socjologów i badaczy swiadomosci spolecznej – w tej perspektywie pamietnik jest traktowany jako 

wyraz swoistego ujmowania swiata, przekonan i daznosci spolecznych, które sa wlasciwe danym 

warstwom czy kregom, przedstawicielom róznych grup spolecznych (na przyklad chlopów), badz 

zawodowych; c) jako swoista forma pismiennictwa – w tej perspektywie pamietnik jest 

przedmiotem za interesowania badaczy literatury23. Pamietnik, w przeciwienstwie do dziennika, 

opowiada o zdarzeniach z pewnego dystansu czasowego, w zwiazku z czym ksztaltuje 

dwuplaszczyznowosc narracji: autor pamietnika opowiadac moze nie tylko o tym, jak przebiegaly 

dni w podrózy, moze ujawniac równiez swoje stanowisko wobec nich w momencie pisania. Zwykle 

zdarzenia relacjonowane sa chronologicznie, nie stanowi to jednak reguly 24. Pamietniki znane byly 

juz od starozytnosci (Ksenofont, Cezar), zwlaszcza pochodzace z wczesniejszych okresów rozwoju 

literatury, kiedy nie uksztaltowalo sie jeszcze scisle rozróznienie miedzy literatura piekna a 

pismiennictwem w ogóle. Pamietniki sa traktowane, jako wypowiedzi literackie, wazne przede 

wszystkim jako ogniwa rozwoju prozy narracyjnej25.  

Powracajac do sztuki pamietnikarskiej, nalezy odnotowac, ze w póznym Baroku przy calej 

róznorodnosci sposobów pisania zjawily sie jednak w sztuce pamie tnikarskiej wyraznie juz 

zarysowane modele wypowiedzi. Istnial wzór narracji diariuszowej, raptularzowej, pojawil sie nowy 

wzór: pamietnika lirycznego 26. Pamietnik liryczny – to gatunek, którego glównym walorem 

estetycznym byla poetyckosc i liryczne spojrzenie na opisywane wydarzenia. 

Przy pamietnikach i diariuszach umieszczane byly raptularze. Raptularis oznacza 

chwytajacy na goraco. W Polsce  przewaznie to ksiega gospodarska, w której spisywano dzieje 

                                                 
22 Slownik literatury staropolskiej..., s. 134. 
23 Za: Slownik terminów literackich ..., s. 369. 
24 Tamze, s. 369. 
25 Tamze, s. 369. 
26 Cz.  Hernas, op. cit., s. 449.  
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domowe, uroczystosci towarzyskie, wypadki z zycia publicznego, dowcipy itp. Raptularze stanowia 

istotne zródlo wiedzy o kulturze staropolskiej27. 

Nie mniej istotnym zjawiskiem mieszczacym sie obok powyzej wymienionych gatunków 

jest silva rerum 28 (Las rzeczy). Byly to ówczesne domowe encyklopedie powszechne, do których 

zagladano w wolnej chwili, najchetniej w dlugie zimowe wieczory. Ksiag takich zachowalo sie 

niewiele.  

Skierujmy nasza uwage ku powodom uprawiania tak róznorodnych gatunków, jakimi staly 

sie pamietniki, diariusze, dzienniki raptularze, badz silva rerum. Przyczynami tego sa: po pierwsze – 

wielkie odkrycia geograficzne, które byly udzialem ówczesnych odkrywców nowych szlaków 

morskich, po drugie – wyprawy w misjach dyplomatycznych, po trzecie – wyprawy dla nauki i 

poglebienia wiedzy na obcych uniwersytetach, po czwarte – pielgrzymki do Ziemi Swietej lub 

innych miejsc kultu religijnego, które wiazaly sie z najczesciej ze spelnieniem wczesniejszego 

slubowania. Byly to peregrynacje zorganizowane, przewaznie grupowe, podlegajace ustalonym 

regulom29. Po piate – sluzyly zgromadzeniu okazów przyrodniczych, mineralów, nieznanych 

rekopisów – to nie pelny wykaz motywacji przyswiecajacych ówczesnym peregrynantom. Dodac 

nalezy, ze ostatnie z wymienionych, czyli podróze poszukiwawcze, przypadaja juz na wiek XVII, 

kiedy to budzace sie zainteresowania naukowe zachecaja do  podejmowania podrózy w celu szeroko 

rozumianego zbieractwa30. Innym bodzcem pobudzajacym do wyjazdów poza granice kraju byla 

potrzeba zdobycia lub poglebienia wiedzy, która mogla byc spozytkowana w pózniejszej karierze 

politycznej31. W tym wypadku droga prowadzila przewaznie do wybranego miasta, slynacego z 

uczelni.  

Uzupelniajac powody spisywania dziel pamietnikarskich, warto je uzupelnic opinia Jerzego  

Ziomka, który wskazal na uzytkowy charakter polskiego pamietnikarstwa oraz sprawozdawczosc z 

opisów podrózy, miejsc zwiedzanych,  gdyz relacje zanotowane zostaly ku pamieci wlasnej lub 

pozytkowi, i ciekawosci czytelników32.  

Nieco z ironicznym odcieniem o wedrówkach ówczesnej szlachty wypowiedzial sie 

Sebastian Klonowic. W utworze Flis. To jest spuszczanie statków Wisla mówi o „genetycznej” 

sklonnosci XVI–wiecznej szlachty polskiej do podrózowania: 

... Polak z przyrodzenia 
                                                 
27 Za: Slownik terminów literackich, op. cit., s. 461. 
28 W. Kopalinski, Od slowa do slowa, Warszawa 2007, s. 178.  
29 Tamze, s. 10. 
30 H. Dziechcinska, O staropolskich dziennikach podrózy, Warszawa 1991, s. 9. 
31 Tamze, s. 10. 
32 J. Ziomek, Literatura..., s. 226. 
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Ma ustawiczna chciwosc do pielgrzymowania. 
Kiedy juz przewie pewny gosciniec do Rzyma, 
Nie zatrzyma go doma ni lato, ni zima. 
Zawsze mowi – wen dalej, mknie ku Kompostele, 
Widziec miasta, klasztory, szpitale i cele 33. 

Relacje sporzadzane przez szlachte mogly miec postac listów. Pisali je takze politycy, 

dyplomaci, osoby duchowne, wojskowi pielgrzymowie do Ziemi Swietej, oraz opiekunowie 

mlodziezy szlacheckiej, odbywajacej studia za granica34. Listy budzily od dawna duze 

zainteresowanie ze wzgledu na wlasne walory nie tylko informacyjne, ale tez dokumentalne. 

Traktowane byly jako zródlo wiedzy o krajach, ludziach oraz obyczajach, totez ceniona w nich byla 

informacja o morzach, podrózach morskich, szlakach handlowych.  

W swej pracy magisterskiej bede uzywala pojecie diariusz, ze wzgledu na tok prowadzonej 

relacji w Peregrynacji do Ziemi Swietej, Syrii i Egiptu M. K. Radziwilla „Sierotki”. Do diariusza 

nawiazuja takie cechy utworu, jak: wycinki z dokladnych dni miesiaca, na przyklad: Aprilis 16; 19; 

24; 25; 28. Autor stosuje uklad miesieczny relacji, który uzyty jest chronologicznie , i nazwy 

miesiecy podane sa w jezyku elit – po lacinie, na przyklad: Maius, Iulius. Nie mniej waznym faktem 

jest uzywanie dat w postaci MDLXXXIII 35, czyli w formie rzymskiej numerologii.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 H. Dziechcinska, op. cit., s. 11. 
34 E. Kotarski, op. cit., s. 55. 
35 Za: M. K. Radziwill „Sierotka”, Peregrynacja do Ziemi Swietej, Syrii i Egiptu 1582-1584 , Warszawa 1962, s. 75. 
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ROZDZIAL II 
Warunki zycia szlachty okresu Renesansu 

 
Epoka w dziejach kultury zwana Renesansem swym rodowodem jest zwiazana z Wlochami.  

Nazwa pochodzi od  francuskiego terminu renaissance, co oznacza odrodzenie. Jerzy Ziomek, 

zauwaza, ze pojecia Renesans i Odrodzenie maja identyczne znaczenie1. Terminem 

historycznoliterackim Renesans uczeni posluzyli sie swiadomie dopiero w XIX wieku, okreslajac 

nim zjawisko odrodzenia literatury antycznej i odnowienia studiów starozytnych w czasach 

panowania francuskiego wladcy Franciszka I (1515-1547), ostatniego monarchy z dynastii 

Walezjuszy (fr. de Valois ). Wlasnie taka teze przedstawil we wlasnej pracy Jacob Burckhardt, 

którego rozprawa nosila nazwe Kultura Odrodzenia we Wloszech (Die Kultur der Renaissance in 

Italien). Autor byl zgodny ze stwierdzeniami francuskiego badacza  Jules’a Micheleta, ze 

Odrodzenie to odkrycie swiata i czlowieka oraz iz nalezy je przeciwstawiac chrzescijanskiemu 

Sredniowieczu2. Ogromne znaczenie okresu Odrodzenia dla literatury i swiatopogladu mial zwrot 

do kultury starozytnej – greckiej i rzymskiej – a nie erudycja filozoficzna, czy teologiczna3. 

Burckhardt stwierdzil, ze gloszone poglady odkrywaly nowe piekno wieków srednich4. Koncepcja 

Jacoba Burckhardta wywolala spory i polemiki trwajace do dnia dzisiejszego, a przedmiotem 

niezgody badaczy jest zarówno datowanie Renesansu, jak i jego ocena5. Powszechnie przyjete jest, 

ze Renesans w Europie Zachodniej to okres obejmujacy XIV – XVI stulecia, w Polsce to czasy 

panowania króla Zygmunta I Starego do roku 1629, gdyz zmarl Szymon Szymonowic, ostatni poeta  

utozsamiany z Renesansem6.  

Udzial Antyku w europejskim Renesansie, który rozpoczal sie we Wloszech byl jednak raczej 

skutkiem ogólnych procesów spoleczno -politycznych, a nie ich przyczyna 7. Na rozwój Renesansu, 

jako epoki w dziejach kultury europejskiej, zlozylo sie  wiele czynników historycznych.  Na ostatnie 

dwa dziesieciolecia XV wieku przypada w Polsce swit idei renesansowych.  Juz sredniowieczne  

Roczniki, czyli kroniki slawnego Królestwa Polskiego Jana Dlugosza niosa  mysl humanistyczna. W 

koncu wieku przybywaja do Polski wedrowni humanisci - poeci: Philippo Buoanaccorsi, (Filip 

Kallimach), który pochodzil z Rzymu, mimo ze na poczatkowo zyl i tworzyl w Wenecji. 

Zamieszany w spisek z Platina i Pomponiuszem Laetusem na zycie papieza Pawla II, musial uciekac 

                                                 
1 J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1977, s. 9. 
2 M. Serwanski, Wiek XVI – XVII , Poznan 2008, s. 54.  
3 Historia Literatury Polskiej, Renesans, t. II, pod red. A. Skoczek, Bochnia-Kraków 2002, s. 5. 
4 J. Ziomek, Renesans..., s. 9. 
5 Ibidem. 
6 J. Ziomek, Literatura..., s. 25. 
7 J. Ziomek, Renesans..., s. 11. 
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przed nim. Znalazl zyczliwy klimat, opieke i protekcje arcybiskupa lwowskiego – Grzegorza z 

Sanoka. Przybyszem byl równiez Konrad Celtis (vel Celtes, wlasciwe imie Konrad Pickel), który 

prawdopodobnie mial uzupelniac studia na Akademii Krakowskiej. Pochodzil on z Wipfeld w 

Dolnej Frankonii (obecnie Niemcy). Na Uniwersytet Krakowski trafil w trakcie podrózy z 

Norymbergii, po nadaniu tytulu doktora. Konrad Celtis byl wedrownym humanista, poeta 

niemieckim i prawdziwym pionierem Odrodzenia w Europie Srodkowej8.  

W XVI stuleciu w pelni nastapil w Polsce rozkwit idei renesansowych. Z wstapieniem na tron 

monarchy Zygmunta I Starego oraz z jego malzonki Bony Sforza zaczeto  dostrzegac inna strone  

nowych czasów. Królowa Bona zaslynela nie tylko z wlasnych dzialan w kierowaniu Królestwem 

Polskim, ale takze wspieraniem sztuki, czyli uprawianiem mecenatu. Wladczyni byla protektorka  

takich pisarzy jak Andrzej Krzycki, Jan Dantyszek, Mikolaj Rej9. W dzialaniach politycznych  

wladczyni dazyla do prywrócenia Polsce przodujacego stanowiska w Europie Srodkowej i 

Wschodniej10. Królowa dazyla do przeobrazenia formy rzadu umocnienia w kierunku wladzy 

królewskiej, reform gospodarczych, opanowania instytucji sejmu i senatu, wreszcie wytepienie 

anarchicznych zywiolów oligarchy i szlacheckiej.  

Wspominajac zaslugi monarchini warto odnotowac fakt, ze sprowadzala z Wloch liczne 

kolekcje obrazów, z Flandrii arrasy, wazy, klejnoty. Wrazliwosc na sztuke odziedziczyl po niej syn 

– Zygmunt August.  

W opisywanym okresie uksztaltowal sie równiez mecenat zwiazany z dworem królewskim 

wspominanego juz arcybiskupa lwowskiego Grzegorza z Sanoka. Prócz mecenatu duchownego na 

uwage równiez zasluguje mecenat dworski, z którego korzystali niezbyt majetni poeci. Mikolaj Rej 

pomnozyl swój majatek, korzystajac z mecenatu dworskiego. Jan Dantyszek, który znany byl pod 

nazwiskiem Ioannes Danticus, korzystal z dóbr królewskich. Studiowal we Wloszech dzieki 

poparciu Piotra Tomickiego, a po powrocie pracowal w kancelarii królewskiej i tu rozpoczal 

blyskotliwa kariere, utrzymywal stosunki z najwybitniejszymi intelektualistami Europy. N ie sposób 

pominac nazwisk slynnych mecenasów. Oto Jan Zamoyski, który zalozyl osrodek naukowy w 

Zamosciu. Z kolei Zbigniew Olesnicki wniósl ogromny wklad w wyposazenie Akademii 

Krakowskiej. Inny mecenas, Piotr Tomicki, ofiarowal uczelni wlasny ksiegozbiór. Do kregu 

kolejnych mecenasów nalezeli Jan Lubranski, Jan Latalski, Samuel Maciejowski. Pózna faza 

Sredniowiecza, przypadajaca w Polsce na II polowe XV wieku, stopniowo ustepowala czasom 

                                                 
8 Polski slownik biograficzny (dalej: PSB), t. III, pod red. Wl. Konopczynskiego, Kraków 1937, s. 226. 
9 Tamze, s. 293. 
10Tamze, s. 289. 
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przelomu renesansowego . Rozwijala sie wczesna lacinska poezja humanistyczna tworzona przez 

polskich twórców Mikolaj z Hussowa napisal po lacinie Carmen de bisonte11, utwór dedykowal 

królowej Bonie Sforza. W owym czasie równiez tworzyli poeci Jan Dantyszek, Andrzej Krzycki, 

Klemens Janicki.  

W okresie przelomu renesansowego nastapil takze rozwój sztuki drukarskiej. Pierwszy, 

wedrowny jeszcze warsztat drukarski Kaspra Straubego z Bawarii, pojawil sie w Polsce w 1473 

roku. Drukarz przybyl na zaproszenie bernardynów krakowskich i wykonal miedzy innymi 

kalendarz na rok 1474, Explanatio in... Psalterium Joannesa de Turrecremata i Opuscula sw. 

Augustyna 12. Od poczatku XVI wieku wzrasta w Polsce zapotrzebowanie na drukarstwo, które 

uprawiaja przewaznie przybysze z mias t niemieckich. Byli nimi  Jan Haller13, Kasper Hochfeder14. 

Z kolei Florian Ungler15 wywodzil sie z Bawarii. Spod prasy ostatniego w 1513 roku w Krakowie 

wyszla w calosci pierwsza ksiazka polska Raj duszny. Warto podkreslic równiez fakt z terenu 

Wielkiego Ksiestwa Litewskiego. Oto Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” zalozyl w Wilnie 

drukarnie, która podarowal jezuitom. Tu ujrzaly swiat dziela Piotra Skargi. Dla wielu drukarzy 

typografia stala sie piekna sztuka skladania ksiazek.  

Olbrzymie znaczenie dla rozwoju epoki Renesansu miala takze dzialalnosc Akademii 

Krakowskiej, która stala sie powaznym osrodkiem pracy naukowej16. Zaznacze, iz Akademia 

Krakowska przyciagnela niebawem cudzoziemców i stala sie jedna z bardziej atrakcyjnych uczelni 

w Europie Srodkowej17. Szerzej temat rozwijajacego sie szkolnictwa w epoce Odrodzenia omówie 

w podrozdziale „2. Zakladanie uniwersytetów”.  

W XV wieku w kregu Akademii zywo rozwijaly sie zainteresowania kultura humanistyczna 

Wloch i w ogóle kultura antyczna. Takie zainteresowanie pociagalo za soba wznoszenie  

postumentów i monumentów w architekturze. Do Polski byli zapraszani wloscy mistrzowie . 

Bartlomeo Berecci pochodzil z Florencji. Jan Bechem, Giovani Trevano (Dzowani Trewano)  

pochodzili z Lugano w Szwajcarii. Oni oraz inni budowniczy nadawali swietnosc miastom swoimi 

dzielami architektonicznymi. Swietnosc owa wyrazala sie nie tylko poprzez architekture, ale takze 

porzez prad umyslowy – humanizm. Trafna ilustracja niniejszego stwierdzenia jest zdanie, 

pochodzace jeszcze  od rzymskiego komediopisarza Terencjusza: Homo sum – humani nil a me 

                                                 
11 lac. „Piesn o zubrze”. 
12 J. Ziomek, Literatura..., s. 22. 
13 PSB, t. IX/2, pod red. K Lepszego, Kraków 1960, s. 226. 
14 PSB, t. IX/3, pod red. K Lepszego, Kraków 1961, s. 555. 
15 Encyklopedia powszechna PWN, t. 4, pod red. R. Lakowskiego, Warszawa 1987, s. 589.  
16 A. L. Szczesniak, Historia. Repetytorium, Warszawa 1998, s. 129. 
17 J. Ziomek, Literatura..., Warszawa 1987, s. 16. 
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alienum puto18. Nie wolno tego hasla przyjmowac za najwazniejsza maksyme humanizmu, ale 

nalezy je rozumiec jako pochwale laicyzmu19. Warto zaznaczyc, ze Renesans zlamal dotad 

istniejacy stereotyp – heliocentryzm, a wniósl myslenie kopernikanskie, wyrazajacy sie w przyjeciu 

do swiadomosci geocentrycznego systemu budowy Wszechswiata20.   

          Renesans nie „odkryl” antyku tak, jak odkrywa sie nowe, nieznane dotad lady. W tym ujeciu 

humanisci nie byli Kolumbami obszarów starozytnej kultury. Wiadomo bowiem, ze i wyksztalcone 

lacinskie sredniowiecze mialo rozlegla orientacje w zakresie grecko-rzymskich osiagniec nauki, 

literatury, a zwlaszcza filozofii, w tym scholastyki Arystotelesa. Podstawowym pojeciem poetyk 

humanistycznych bylo pojecie mimesis – nasladowania, znane juz Platonowi, rozwiniete natomiast i  

uzupelnione przez Arystotelesa.     

     Dodanie do wszechstronnego, sterowane go, harmonijnego formowania cech wartosci 

osobowosci oraz twórczych zdolnosci czlowieka (humanitas) bylo niejako powtórzeniem greckiego 

idealu wychowawczego (starozytna nazwa paideia). Utworzona ona byla przez greckiego filozofa – 

Platona. Humanistyczne przejecie sie antykiem nie mialo znamion amatorszczyzny, bylo ono 

doglebne; chciano poznac mozliwie najwiecej i najdokladniej. Wart odnotowania jest fakt, iz 

Renesans rozprzestrzenil sie prawie na calym kontynencie Starego Swiata z wyjatkiem Bizancjum i 

swiatyn prawoslawnych, i mial charakter swiecki21. 

 

1. Przemieszczanie sie ludnosci 

 

Mobilnosc ludzi to pojecie, które nalezy do socjologii. Rozpatruje ono przemieszczanie sie i 

ruchliwosc spoleczna. W swej pracy magisterskiej rozpatrze niniejsze pojecie w aspekcie  

charakterystycznych zmian w polsko-litewskim spoleczenstwie doby staropolskiej. Ponizej 

przedstawie znaczenie hasla „ruchliwosc spoleczna”. 

Ruchliwosc spoleczna – to przechodzenie jednostek lub grup z jednego miejsca struktury 

spolecznej w inne, wystepuje w  spoleczenstwach, w których istnieje system zróznicowanych 

pozycji spolecznych, politycznych, prawnych, gospodarczych i prestizowych.  Mozliwosc takiego 

przemieszczania sie jest cecha rozwarstwionej struktury spoleczenstw przemyslowych. 

Ruchliwosc spoleczna mozliwa jest w róznym stopniu we wszystkich praktycznie spoleczenstwach, 

gdyz nie istnieje idealnie sztywny podzial spoleczny. 

                                                 
18 lac. „Czlowiekiem jestem – nic, co ludzkie, nie jest mi obce”. 
19 grec. Nie zwiazany z zadna religia. 
20 J. Szostakowski, Literatura staropolska (Sredniowiecze. Renesans. Barok), Vilnius 2007, s. 37.  
21 Tamze, s. 37. 
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Ruchliwosc strukturalna – to przesuniecia w dotychczasowym ukladzie pozycji spolecznych 

powiazane z praca, dostepem do niej i struktura zatrudnienia: 

a. charakterystyczna dla wydarzen przelomowych i rewolucyjnych 

b. ustepowanie jednych klas i powstawanie nowych na ich miejsce 

c. zródlem ruchliwosci moga byc takze zmiany i kataklizmy. 

Z kolei ruchliwosc wymienna to – zmiana miejsca zamieszkania i zatrudnienia w ramach 

jednej struktury spolecznej, polegajaca na wymianie jednostek, a niekiedy calych pokolen, 

zajmujacych okreslone pozycje w spoleczenstwie22. 

W Renesansie polskim, uwazam, najbardziej rozpowszechniona  byla  ruchliwosc wymienna,  

czego przykladem moga byc przybysze z innych krajów Europy Zachodniej. Poszukujac zarobku 

przemieszczali sie z kraju zamieszkania do obcego panstwa. Wystepowala równiez ruchliwosc 

strukturalna.  

Wiek XVI uchodzi za okres pomyslnego rozwoju i bogacenia sie miast polskich. 

Rozbudowuja sie  one w tym czasie znacznie, otrzymuja renesansowy wystrój architektoniczny. 

Zwlaszcza szybko zaczely wzbogacac sie miasta uczestniczace w eksporcie zboza i plodów rolnych 

na Zachód. Z kolei wieksze zaklady produkcyjne, zblizone do wczesnej manufaktury, wystepowaly 

sporadycznie. Zaklady rzemieslnicze specjalizujace sie glównie w zakresie przeróbki zelaza, 

produkcji szkla, papieru oraz ówczesne rozwijajace sie górnictwo stanowilo elementy rozwoju 

wczesnego kapitalizmu23. 

Okres XVI stulecia w monografiach historycznych zosta l okreslony „Zlotym Wiekiem” w 

Polsce. Na taka ocene sklada sie kilka powodów. Przede wszystkim panstwo polskie umacnialo 

wlasna pozycje polityczna na Starym Kontynencie. Nastapil wzrost poziomu kulturalnego  ludnosci, 

mobilnosci ludzi oraz procesów urbanizacyjnych miast. 

Rozpatrujac zagadnienie mobilnosci ludzi uwazam za stosowne omówic w zarysie procesy 

urbanizacyjne w krajach oraz kwestie ówczesnego szkolnictwa, które jest niedlacznym skladnikiem 

mobilnosci ludzi.  

Jak zauwaza Zbigniew Wójcik , najbardziej istotna cecha tego okresu byl powazny przyrost 

ludnosci w Europie w ciagu XVI i w pierwszej polowie XVII wieku. W wielu krajach Europy 

Zachodniej i Wschodniej jest zauwazalny wyrazny wyz demograficzny. Liczbe ludnosci Europy w 

                                                 
22 B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii , Warszawa 2002, s. 9. 
23M. Bogucka, Miasta w Polsce a reformacja. Analogie i róznice w stosunku do innych krajów, [w:] Odrodzenie i 
Reformacja w Polsce, t. 24, Wroclaw 1979, s. 8.  
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pierwszej polowie XVI wieku mozemy okreslic na okolo 85-90 milionów, co prawda w drugiej 

polowie stulecia nastepil spadek przyrostu ludnosci24.  

Umocnienie polityczne Rzeczypospolitej przypadlo zaraz po podpisaniu Unii Lubelskiej w 

1569 roku. W rezultacie Rzeczypospolita Obojga Narodów stala sie krajem znacznym pod 

wzgledem wielkosci.  Jego powierzchnia siegala 815 tysiecy kilometrów kwadratowych, chociaz 

kraj nie byl gesto zaludniony, poniewaz liczba mieszkanców nie przekraczala 8 milionów. Jednakze  

owa liczba, 8 milionów, jest  swiadectwem stopniowego wzrostu demograficznego  w 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów na tle calego Starego Kontynentu.  

W koncu XVI wieku liczba mieszkanców w Europie wyniosla 83 milionów. Ponizsze tabeli 

oraz wykresy wskazuja liczbe mieszkanców Rzeczypospolitej Obojga Narodów w porównaniu z 

liczba mieszkanców Europy: 

 

Tabela 1. Liczba mieszkanców w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI stuleciu25 

Lata Obszar panstwa w 

km²  

Liczba mieszkanców  Gestosc zaludnienia 

na 1 km² 

1500 -1550 260 000 3 500 000 1,3 os/km² 

1580 815 000 8 000 000   10 os/km² 

 

Tabela 2. Liczba  mieszkanców Europy Zachodniej w XVI stuleciu 

Stulecie Ludnosc 

I polowa XVI wieku  85-90 mln26 

II  polowa XVI wieku  Okolo 83 mln27 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
24 Z. Wójcik, Historia powszechna XVI – XVII wieku, Warszawa 1991, s. 13. 
25 H. Samsonowicz, Historia Polski do 1795 roku, Warszawa 1990, s. 298. 
26 http://www.npw.pl/ARCHIWUM_NPW/2004_03_04/HIW-Bloch_Demografia.html [przegladane 10 VIII 2009]. 
27 M. Serwanski, Historia powszechna. Wiek XVI – XVIII, Poznan 2008, s. 11. 
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Wykres 1. Mieszkancy Rzeczypospolitej Obojga Narodów na tle Europy w pierwszej polowie 

XVI wieku 

Liczba mieszkanców w Rzeczypospolitej w XVI 
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Tabela 3. Kategorie ludnosci zamieszkujacej w Polsce w koncu XVI wieku 

Kategoria 

ludnosci 

Wielkopolska Malopolska Mazowsze  Prusy 

Królewskie 

Chlopi  68,9% 68,9% 62,4% 59,3% 

Mieszczanstwo  25,2% 26,3% 14,1% 36,5% 

Duchowienstwo 0,3% 0,2% 0,1% 1,2% 

Szlachta 5,6% 4,6% 23,4% 3,0%28 

 Z przytoczonej przeze mnie powyzej tabeli, wynika, ze najliczniejsza grupe spoleczna w 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów w koncu XVI stulecia stanowili chlopi, których mozna umiescic 

w przedziale od 59,3 proc. do 68,9 proc. Mieszczanie miescili sie w ramach od 36,5 proc. do 14,1 

proc.,  ale szlachta nie stanowila wiekszosci w spoleczenstwie polskim.  

Pod wzgledem narodowosciowym tylko 35 proc. ogólu ludnosci stanowili Polacy.  Pozostale 

65 proc. mieszkanców to byly inne narodowosci. Liczny odsetek mieszkanców zostal 

spolonizowany (w tym szlachta litewska i rosyjska).  

                                                 
28 I. Ihnatowicz, A. Maczak, B. Zientara, J. Zarnowski, Spoleczenstwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1988, s. 
239. 
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Pod wzgledem stopnia urbanizacji panstwo polskie w XVI wieku prezentowalo sie dosc 

pomyslnie nawet na tle europejskim: niemal 20 proc., a jak twierdza niektórzy historycy – 25 proc.  

zaludnienia stanowila juz ludnosc miejska29. Badaczka Maria Bogucka podkresla, ze niniejszy 

proces nie przebiegal równomiernie, poniewaz niektóre miasta stanowily ponad 30 proc. ogólu 

mieszkanców regionu, a niektóre – tylko kilkanascie. Przyjmuje sie, ze w drugiej polowie XVI 

wieku istnialo w Koronie i Prusach Królewskich okolo 700 miast i miasteczek. Znacznym 

osrodkiem w Wielkim Ksiestwie Litewskim bylo Wilno, które zamieszkiwalo wówczas 15 tys. 

mieszkanców.  

Z ustalen zawartych w monografii historycznej Jerzego Topolskiego  Polska w czasach 

nowozytnych wynika, iz polska szlachta, a raczej jej najaktywniejsza czesc przenosila sie do 

miast, chcac utrzymac swój status30. Siec miejska powstawala w miare potrzeb rozwijajacej 

sie produkcji rzemieslniczej i rolnej. Najmocniej rozwinela sie ona w Wielkopolsce31. 

Wspominany badacz wyciaga wniosek, ze w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 

koncu XVI wieku istnialo 900-1000 miast i miasteczek. 

Na terenie Wielkiego Ksiestwa Litewskiego najwiekszym miastem bylo Wilno ; za nim 

uplasowaly sie takie miasta, jak Kowno, Brzesc, Pinsk, Grodno, Kobryn, Sluck, Nowogródek oraz 

wazne bialoruskie osrodki handlowe – Minsk, Orsza, Mohylew czy Szklów, przekraczajace nieraz 

liczbe 10 tys.  mieszkanców. W sumie w ciagu XVI wieku liczba miast wzrosla tam kilkunastokrotnie: 

z 70-80 okolo 1500 roku do wspomnianych ponad 900. Krótko do Polski nalezace miasta 

inflandzkie, takie jak Ryga, Parnawa (obecnie Pärnu w poludniowej Estonii) czy Dorpat (obecnie 

Tartu w Estonii) odgrywaly istotne role w historii panstwa polskiego.  

Wraz z nowa kultura, jaka przyniósl Renesans, byly takze wznoszone budowle o róznym 

charakterze. Najjaskrawszym tego przykladem sa zamki, palace i dwory szlacheckie. Na terenie 

Korony popularna budowla byl ratusz, który wznoszono posrodku rynku. W XVI wieku trwal nadal 

proces zwiekszania sie murowanej zabudowy miejskiej, nie tylko w centrum. W miastach pojawilo sie 

niemalo budowli o charakterze publicznym, w tym wiele renesansowych ratuszy32. 

Na poczatku XVI wieku bylo w Polsce okolo 80 zamków królewskich i ksiazecych, 

pelniacych funkcje panstwowe, oraz okolo 70 zamków prywatnych. W ciagu tego stulecia liczba 

zamków prywatnych znacznie wzrosla. Korzystajaca z dogodnej koniunktury i wiekszego udzialu w 

podziale dochodu narodowego , szlachta bogatsza i srednia równiez przywiazywala duza uwage do 

                                                 
29 M. Bogucka, op. cit., s. 7. 
30 J. Topolski, Polska w czasa ch nowozytnych, Poznan 1994, s. 28. 
31 J. Topolski, op. cit., s. 47. 
32 Tamze, s. 252. 
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zapewnienia odpowiadajacych jej statusowi warunków mieszkania. Róznice w standardzie byly 

bardzo duze: od przypominajacych chalupy kmiece dworków drobnej szlachty, mieszkajacej na 

Podlasiu i Mazowszu33 dworów drewnianych, warownych zamków (obronnosc byla tu na ogól 

wyrazem mody czy prestizu) i wspanialych palaców magnackich. Siedziby te byly usytuowane 

glównie poza miastami. W XVI wieku coraz czesciej bogatsi przedstawiciele stanu szlacheckiego 

(magnaci i zamozniejsza szlachta) wznosili sobie palace w miastach, ale nie zawsze tak wspaniale i 

wystawne, jak wile podmiejskie. 

  Istotnym zjawiskiem pojawiajacym sie w miastach byly uczelnie. Skupialy one w sobie nie 

tylko krajowa elite nauczajaca, ale równiez i przybywajacych do Rzeczypospolitej uczonych  

cudzoziemców. 

Do pojecia mobilnosci ludnosci mozna zaliczyc szkolnictwo, które w dobie Renesansu nadal 

sie rozwijalo. Struktura edukacji w Polsce epoki Odrodzenia nie róznila sie od spotykanej wówczas 

powszechnie w Europie. Byla, podobnie jak i gdzie indziej, dziedzictwem Sredniowiecza, a zarazem 

dalszym jej ciagiem. Ostatnie dziesieciolecia wieków srednich odznaczaly sie rozwojem sieci edukacji 

w bardzo znacznym tempie, zalozono znaczna liczbe szkól parafialnych na terenie miast i wsi. W 

sredniowiecznej szkole prowadzone zajecia stanowily przygotowanie do studiów teologicznych, 

prawniczych i medycznych. Z kolei na sztuki wyzwolone skladaly sie dwa zespoly nauk: trivium i 

quadrivium34. Podobne zespoly nauk byly kontynuowane w szkolnictwie renesansowym. 

Wiek XVI przyniósl w zakresie edukacji wiele nowego. Przede wszystkim zaczely powstawac 

szkoly srednie (tak zwane gimnazja akademickie), szkoly katolickie (glównie jezuickie) oraz szkoly 

protestanckie. Powstaja równiez nowe uniwersytety. Zwiekszone  zainteresowanie na wyksztalcenie 

wykazywala aktywizujaca sie gospodarczo i politycznie srednia szlachta oraz kosciól35. 

Najwazniejszymi ogniwami systemu edukacyjnego w XVI stuleciu byly szkoly parafialne, na 

rozwój których mialo wplyw duchowienstwo, zwlaszcza po soborze trydenckim. Umacniano w nich 

wplywy katolicyzmu i zaspokajano rosnace zapotrzebowanie na oswiate ze strony szlachty i miast. W 

szkolach parafialnych, których poziom nauczania byl bardzo zróznicowany (wyzszy – w miastach, 

nizszy – na wsiach), uczono przede wszystkim czytania i pisania, podstawowych regul arytmetyki 

oraz przygotowywano do uczestniczenia w liturgii koscielnej (ministrantury). W niektórych 

                                                 
33 Tamze, s. 256. 
34 Historia literatury polskiej, Renesans, t. 2, pod red. A. Skoczek, Bochnia-Kraków 2002, s. 61. 
35 J. Topolski, op. cit., s. 300. 
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szkolach nauka obejmowala równiez elementy gramatyki, retoryki i logiki, dajac w sumie tzw.  

trivium36, czyli wstepna czesc sztuk wyzwolonych. Nieraz uczono równiez spiewu. 

Inne tresci nauczania w Rzeczypospolitej mialy gimnazja. Ich program byl zblizony do pogramów 

uniwersyteckich. Nauka w gimnazjum obejmowala kolejno nastepujace „szkoly”: gramatyczna, w 

której uczono podstaw gramatyki, stylistyki, etymologii lacinskiej i greckiej; retoryczna – uczaca tej 

waznej wówczas umiejetnosci, a takze historii i geografii oraz matematyczna, która z kolei 

obejmowala rachunki, astronomie, astrologie, objasnianie kalendarza, muzyke i spiew. W 

„szkolach” filozofii i logiki oraz jurystycznej wykladano stosowne do profilu przedmioty. 

Przygotowujacy sie do stanu duchownego przechodzili do „szkoly” teologii. Istotnym novum  bylo 

wprowadzenie jezyka greckiego. Program nauczania zostawal rozszerzany, gdyz uzupelniano go 

fragmentami dziel pisarzy antycznych Terencjusza, Owidiusza , Horacego oraz „Eneidy” 

Wergiliusza 37.  

Istotnym faktem jest to, iz nauka na poziomie gimnazjum stanowila niecodzienny, pierwszy 

szczebel wyksztalcenia umozliwiajacy przygotowanie do kolejnych etapów edukacji szkolnej.  

 

2. Zakladanie uniwersytetów 

 

Od konca XVI wieku istnialy w Polsce tylko dwie wyzsze szkoly majace wszystkie 

uprawnienia uniwersytetów. Byly to Akademia Krakowska, o której niejednokrotnie wspominalam, 

oraz jezuicka Akademia Wilenska38 (Alma Mater Vilnensis). Nieco pózniej zostala równiez 

zalozona uczelnia w Zamosciu. 

Warto zaznaczyc, ze pierwsza wyzsza uczelnia jezuicka na terenie Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów zostala zalozona w Braniewie w 1565 roku39. 

Akademia Wilenska od chwili swego powstania stala sie najwieksza i najwazniejsza uczelnia 

jezuicka ówczesnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, oddzialujaca silnie na inne szkoly jezuickie 

w calym kraju, w tym takze na pismiennictwo z tymi szkolami zwiazane (panegiryki, liryka 

religijna, dramaty szkolne). Uzywajac terminu „szkoly” mam tu na mysli równiez Akademie 

Krakowska, której charakterystyke podam nieco nizej. Jak podaje Encyklopedia wiedzy o jezuitach, 

                                                 
36 Trivum – trzyletni kurs nizszy w szkolach sredniowiecznych; szkola o takim programie nauki. Zr.: Praktyczny slownik 
wyrazów obcych, pod red. A. Latuska i I. Puchalskiej, Kraków 2003. 
37 Slownik literatury staropolskiej..., s. 815. 
38Tamze, s. 816. 
39 Historia literatury polskiej..., s. 75. 
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w II polowie XVI wieku na uczelniach jezuickich ksztalcilo sie okolo 3300 uczniów, natomiast w 

XVII wieku bylo ich juz  okolo 10 tys.40. 

Akademia Wilenska skupiala wokól siebie najlepszych profesorów cudzoziemców i Polaków. 

W 1579 roku pierwszym jej rektorem zostal jezuita i pisarz Piotr Skarga, który pochodzil z Grójca 

(obecnie miasto lezace w Malopolsce). W latach 1627 – 1635 profesorem poetyki i rektorem w 

Wilnie byl Maciej Kazimierz Sarbiewski, który wywodzil sie z Plonska41. Ta nowoczesna uczelnia 

humanistyczna szybko zykala range najwazniejszej placówki naukowej i dydaktycznej nie tylko na 

terenie Rzeczypospolitej. W wilenskiej uczelni wykladali najlepsi specjalisci z zakresu sztuk 

wyzwolonych, teologii, filozofii i prawa. Na szczególnie wysokim poziomie staly wyklady filozofii, 

kontynujace mysl swietego Tomasza z Akwinu, a takze wyklady z zakresu teorii poezji i 

wymowy42.  

Z kolei w Akademii Krakowskiej utrzymywalo sie zainteresowanie tekstami autorów 

antycznych: Wergiliusza, Owidiusza, Horacego, Seneki. Cyceron byl powszechnie uznawany za 

wzór stylu. Jego twórczosc wykladano i komentowano. W taki sposób zrodzily sie nauki 

humanistyczne uprawiane na wielu uniwersytetach europejskich w tym i na liczacej sie Akademii 

Krakowskiej. Akademie Krakowska wspominal glosny niemiecki humanista-historyk. Hartmann 

Schedel, który wywodzil sie i przybyl na teren Rzeczypospolitej z Norymbergii. Na poczatku XVI 

wieku tak pisal o Krakowie: Przy kosciele Swietej Anny znajduje sie uniwersytet, slawny z bardzo 

wielu glosnych i uczonych mezów, w którym uprawiane sa wszelkie umiejetnosci43. Po uplywie 

stulecia wychowanek Akademii Krakowskiej, uczony i poeta Sebastian Pietrycy, który pochodzil z 

Pilzna, bedac w moskiewskiej niewoli, z tesknota wspominal nadwislanska uczelnie, porównujac jej 

atmosfere intelektualna do uleczajacego zdroju: 

Jej sam napojem twojej wody odmieniony 

Stoje w nieszczesciu jakoby stalony; 

Za co, póki mie mój duch nosi, strony moje 

Twe beda glosic tak skuteczne zdroje44. 

W dobie wczesnego Odrodzenia przez uniwersytet w Krakowie przewinal sie spory zastep 

humanistów cudzoziemców, na przyklad wspominany przy charakterystyce okresu – Konrad Celtis, 

pochodzacego z Wipfeld w Dolnej Frankonii (obecnie Niemcy). Jan Aestcampionus Sommerfeld  

                                                 
40Ibidem. 
41 Za: Slownik literatury staropolskiej..., s. 817. 
42 Historia literatury polskiej..., s. 76. 
43 A. Piskadlo, 500 zagadek z epoki Renesansu , Warszawa 1975, s. 43. 
44 A. Piskadlo, op. cit., s. 43. 



 25 

(Sommerfeldt, Summerfelt), urodzony w Elblagu45, Leonard Coxe (lub Cockes) – Anglik, 

humanista, pedagog, profesor Akademii Krakowskiej, poprzednik Erazma z Rotterdamu46, Jerzy 

Rhetus humanista z Wielkiego Ksiestwa Litewskiego, który pochodzil z Gdanska47, Lazzaro 

Bonaparte Bonamico wywodzil sie z Bolonii. Wszyscy oni,  przybysze, oddzialywali na srodowisko 

swym entuzjazmem dla poezji renesansowej.  

Ten sam proces mobilnosci dotyczyl równiez studentów. Zauwazmy ciekawy fakt 

zaczerpniety z ksiag immatrykulacyjnych Akademii Krakowskiej. Mozna w nich odnalezc 31 

nazwisk osób pochodzacych z terenu Litwy: 15 osób pochodzilo z Wilna, 4 osoby wywodzily sie z 

Trok, inne osoby przyjechaly z Oszmiany, Suderwy, lub zostalo zanotowano, ze przybyly z WKL48. 

Od 1442 roku liczba studentów z WKL zwiekszyla sie. W ciagu pólwiecza, czyli w latach  

1442 – 1492 w Krakowie studiowalo okolo 120 osób z WKL. Poza mieszkancami Wilna byly osoby 

z Kowna, Trok, Mereczy, Solecznik, Lidy, Giedrojciów, Niemenczyna, Grodna, Swira, Oszmiany, 

Wilkomierza, Onikszty, Ramigoly, Nowogródka. W okresie 1400 –1492 na Akademii Krakowskiej 

przebywalo od 300 do 400 studentów z WKL. Nie mamy wiadomosci, czy wszyscy oni ukonczyli 

studia. Poza tym dostepne staly sie uniwersytety w Europie Zachodniej, na przyklad Uniwersytet 

Bolonski, Uniwersytet Padewski, Uniwersytet Paryski, a mlodziez jak polska, tak tez litewska 

jezdzila tam sie uczyc. Wracajac do domów mlodzi ludzie przywozili takze humanistyczna kulture 

lacinska49.  

Z zakladaniem uniwersytetów zwiazane sa dwa zakony, patronujace tej dzialalnosci. Oswiata 

w Rzeczypospolitej  poczatkowo zajmowali sie jezuici. Ten zakon zostal powolany przez Ignacego 

Loyole w 1534 roku. Najwiekszy rozkwit zgromadzenia przypada na okres kontrreformacji. Zakon 

opanowal i podporzadkowal sobie system szkolnictwa sredniego i wyzszego, az do momentu, kiedy 

zostal rozpuszczony. Wtenczas jego funkcje w dziedzinie szkolnictwa przejela Komisja Edukacji 

Narodowej,  wspólczesnie nazwalibysmy ja pierwszym Ministerstwem Oswiaty i Nauki. Zasluga 

jezuitów na Ziemi Wilenskiej jest powstanie Alma Mater Vilnensis, która poczatkowo nazywala sie 

Akademia Jezuicka zas w 1570, zas po uplywie 9 lat i reorganizacji zostala podniesiona do rangi 

uniwersytetu50. 

                                                 
45 PSB, t. XL/3, pod red. A. Romanowskiego, K raków 2001, s. 472. 
46 PSB, t. IV, pod red. Wl. Konopczynskiego, Kraków 1938, s. 98. 
47 PSB, t. XXXI, pod red. E. Rostworowskiego, Kraków 1988, s. 253. 
48 J. Szostakowski, op. cit., s. 18. 
49 Ibidem. 
50 Iliustruotas enciklopedinis žinynas, red. D. Žalioniene, A. Kristinaviciene, Kaunas 2003, p. 127. 
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Innym zakonem pelniacym role opiekuna oswiaty zostalo zgromadzenie pijarów. Zakon 

powstal w 1579 roku i poczatkowo dzialal jako stowarzyszenie religijne w prowadzeniu szkól 

elementarnych. W dzialalnosci oswiatowej pijarzy rywalizowali z jezuitami 51. 

Oprócz najbardziej znaczacych uczelni na terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów -

Uniwersytetu Wilenskiego  oraz Uniwersytetu Krakowskiego  – istniala równiez uczelnia w 

Zamosciu. Tutejsza szkola, przeznaczona dla dzieci szlachty, miala byc na na wysokim poziomie, 

zarazem katolicka i nieobca pradom humanistycznym. Szkole zalozyl 1589 roku Jan Zamoyski. 

Co prawda,  najpierw otwarto tu szkole srednia; pomagal kanclerzowi w jej otwarciu znany poeta 

lacinsko-polski Sebastian Klonowic.  

Do Zamoscia zaczeli wówczas przybywac pierwsi profesorowie. W dzialajacej od 1594 roku 

drukarni wydawano miedzy innymi takze podreczniki. Bulla papieska z 29 pazdziernika 1594 

roku nadala Akademii Zamoyskiej prawa uczelni wyzszej. Zaczeli licznie zglaszac sie kandydaci 

na studia, w poczatkach szkoly bylo ich okolo 200 osób. Przez kanclerza rektorem (z wyboru) 

zostal logik Melchior Stefanides, Polak z pochodzenia Melchior Stefanowicz. Akademie 

zaczeto dostrzegac w Europie.  

Slynna uczelnia, która nie w sposób pominac, byl Uniwersytet w Królewcu. Ambitne plany 

w dziedzinie szkolnictwa mial lennik polski, ksiaze pruski Albrecht.  Z jego inicjatywy w 1544 

roku zalozony zostal uniwersytet. Posiadal cztery katedry: teologii, prawa, medycyny i sztuk 

wyzwolonych. Studentów bylo poczatkowo okolo 200. Albrecht staral sie o nadanie uniwersytetowi 

mozliwie jak najwiekszego rozglosu w pozostalych prowincjach Polski i za granica. Ufundowal miedzy 

innymi kilkadziesiat stypendiów dla kandydatów na studia z Korony, Litwy, Slaska, Wegier i innych 

terenów. Pierwszym rektorem byl Jerzy Sabinus, pochodzil z Brandenburgii. Mial on wielki wplyw na 

kierunek rozwoju nowego uniwersytetu. Udalo sie zapewnic wspólprace wybitnych uczonych 

owych czasów, jak wspomnianego juz Gnapheusa, który byl Holendrem, lekarzy Andrzeja 

Aurifabera, który byl profesorem teologii takze na Uniwersytecie Krakowskim52 i Jana 

Platocomusa, prawnika Krzysztofa Jonasa i teologów litewskiego pochodzenia Abrahama 

Kulwiecia (Kulvietis, Culvensis, Kulwa), pioniera reformacji na Litwie 53 oraz Stanislawa 

Rafalowicza (Rapalionis)54. Na królewieckiej uczelni przez rok przebywal Jan Kochanowski, 

który takze byl wspierany przez mecenat dworski. 

 

                                                 
51 Zródlo: internet: //portal.onet.pl [przegladane 21 II 2009]. 
52 PSB, t. I, pod red. Wl. Konopczynskiego, Kraków 1935, s. 187. 
53 PSB, t. XVI, pod red. H. Markiewicza, Wroclaw 1961, s. 165. 
54 N. Lietaukiene, J. Gineika, Istorija. Politologija , Vilnius 2003, psl. 88. 
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Reasumujac nalezy stwierdzic, ze wiek XVI przyniósl wiele pozytywnych zmian w zycie 

spoleczenstwa zamieszkujacego tereny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Najbardziej 

wyrózniajaca sie cecha byly procesy kulturalne, które przyszly wraz z nowym okresem 

historycznoliterackim – Renesansem. Nastapily procesy urbanizacyjne, wzrost miast, umocnienie 

polityczne coraz liczniej zamieszkiwanych miast oraz rozwijajace sie szkolnictwo na terenie obu 

panstw – Korony i WKL, pózniej polaczonych unia lubelska. 

 

3. Przyczyny wyjazdów za granice 

 

W nowej epoce zaczeto rozgladac sie za mozliwoscia zdobycia wszechstronnego 

wyksztalcenia poza granicami ojczyzny. Panstwami, gdzie mozna bylo to zrealizowac, staly sie 

Wlochy, Prusy Królewskie, Anglia, Francja oraz Ziemia Swieta. Doceniano czlowieka 

wyksztalconego, którego mozna okreslic jako „glodnego wiedzy”. Powodem do wyjazdów staly sie  

takze róznego rodzaju odbywane poselstwa magnatów. Swiadcza  o tym, na przyklad, relacje z 

wyjazdów Jerzego Ossolinskiego do Londynu i Rzymu oraz dwukrotny pobyt w Rzymie magnata 

Michala Kazimierza Radziwilla.  

Powodem do wyjazdów byla takze chec odwiedzania miejsc swietych, jak Rzym, Santiago de 

Compostella, Loreto, czy Jerozolima. Taka trase pokonal bohater tej pracy ma gisterskiej Mikolaj 

Krzystof Radziwill zwany „Sierotka”. Podrózowano równie dla celów zdrowotnych do wód w 

okolicach Hirschbergu (obecnie Jelenia Góra), przedstawiciele rodu Radziwillów wyjezdza  

niejednokrotnie do Rzymu.  

Niekiedy odbycie podro zy wymuszala banicja55, jak stalo sie, na przyklad, z wypedzaniem z 

kraju Hieronima Radziejowskiego oraz Krzysztofa Arciszewskiego. Czasami zdarzaly sie podróze  

odbywane z ciekawosci. Wladyslaw Lozinski w swej rozprawie wspomina, iz podrózowano czesto  

bez konkretnego powodu, jedynie pragnac pochwalic sie swoim statusem i majatkiem56. 

Z powyzszych rozwazan wynika kilka wniosków. Po pierwsze, Renesans umozliwil inne 

spojrzenie nie tylko na sztuke i architekture antyczna, ale tez na czlowieka, tym samym tworzac 

nowy model czlowieka – humanisty. Po drugie, Odrodzenie przynioslo rozkwit nowej dotad 

nieznanej sztuki drukarskiej i ksiazki staly sie dostepne szerszemu kregu odbiorców. Po trzecie, 

rozwinal sie mecenat monarszy na dworze królewskim Zygmunta I Starego i Bony Sforza oraz 

Zygmunta Augusta. Rozwijal sie takze mecenat duchowienstwa, przykladem czego jest dzialalnosc 

                                                 
55 Dawna kara polegajaca na wygnaniu z kraju i pozbawiu praw obywatelskich. 
56 W. Lozinski, Zycie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1978, s. 241. 
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biskupa Grzegorza z Sanoka. Po czwarte, Renesans zlamal sredniowieczny stereotyp pojmowania 

ukladu swiata – heliocentryzm i wykreowal nowe pojecie – geocentryzm w mysl którego Ziemia i 

czlowiek stawaly sie w centrum Wszechswiata. Po piate, zaczely rozwijac sie miasta, ulegly 

przyspieszeniu procesy urbanizacyjne, które byly zwiazane z nasilajaca sie kontrreformacja na 

ziemiach polskich, a Polske w tym okresie nazywano „krajem bez stosów”. Po szóste, nastapilo 

umocnienie polityczne panstwa, czego dowodem bylo podpisanie Unii Lubelskiej. Po siódme, 

rozpoczal sie rozwój szkolnictwa na róznych jego szczeblach. Dzialaly najczesciej szkoly 

parafialne, gimnazjalne oraz wyzsze, których opiekunami byly jezuici i pijarzy. Po ósme, XVI 

stulecie wydalo czlowieka „glodnego wiedzy” a takze umozliwilo podróze: prywatne, edukacyjne, 

zdrowotne, wymuszone i z ciekawosci. Po dziewiate, zmiany urbanizacyjne wplynely na 

zwiekszajaca sie liczbe mieszkanców. Po dziesiate,  wprowadzona  ówczesna moda równiez na 

podrózowanie wskazywala na przynaleznosc do okreslonej warstwy spolecznej. Podrózowanie stalo 

sie zródlem powstania diariuszy i wszelkiego opisów podrózy. 
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ROZDZIAL III 
Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” jako przedstawiciel litewskiej magnaterii 

 
Niektórzy historycy ród litewski Radziwillów wywodza od legendarnej postaci Oscika 

(Krystiana)1 z Kiernowa, który nalezal do najwybitniejszych dostojników Wielkiego Ksiestwa 

Litewskiego za rzadów wielkiego ksiecia Witolda. Synowie Oscika: Radziwill i Stanislaw, stali sie 

protoplastami dwóch moznych bojarskich rodów litewskich: Radziwillów i Ostików (Oscików). 

Protoplasta rodu Mikolaja Krzysztofa Radziwilla „Sierotki” byl Radziwill, którego 

potomkowie przyjeli jego imie – jako nazwisko 2. Wedlug innej opinii badaczy rodu, nazwisko 

Radziwill wywodzi sie od czasownika radzic. Jednakze przedstawione hipotezy sa tylko domyslami. 

W 1547 r. cesarz austriacki Ferdynand I nadal Mikolajowi Radziwillowi „Czarnemu” (zm.  

1565 r.) oraz Mikolajowi Radziwillowi „Rudemu” (zm. 1584) tytuly ksiazece. Owi dwaj ostatni 

przedstawiciele rodu za panowania króla Zygmunta Augusta, bedac rodzina dla  jego zony Barbary 

Radziwillówny, odgrywali duze znaczenie na Litwie. Kanclerz wielki litewski Mikolaj Radziwill  

„Czarny” mial trzech synów: Mikolaja Krzysztofa „Sierotke”, Albrychta oraz Stanislawa.  

Mikolaj Krzysztof Radziwill zwany „Sierotka”3 herbu Traby4 urodzil sie 2 sierpnia 1549 roku 

na terenie ówczesnego Wielkiego Ksiestwa Litewskiego, na zamku w Czmielowie 5 (obecnie 

okreslane miasto jako Cmielów w województwie swietokrzyskim). Z kolei Polski Slownik 

Biograficzny, oraz Nowy Korbut6 podaja, iz urodzil sie on na zamku w Cmielowie 7. Byl najstarszym 

synem Mikolaja „Czarnego ” i Elzbiety z Szydlowieckich. Jak podaje Kazimierz Hartleb, ksiaze 

Mikolaj po wielkim swym ojcu odziedziczyl cale slawe i dume Radziwillów, w dodatku liczne grunta 

ówczesnego WKL8. Autor pisze dalej: Moze raczej wiecej odnalezlibysmy w nim pierwiastków 

matczynych. Oziedziczyl po niej te tkliwosc niemeska, sentyment, który tak bardzo wzarl sie w jego 

intelekt9.  

Uwazam za stosowne przedstawic legende, która tlumaczyc ma znaczenie przydomku naszego 

bohatera. Te legende notuje Galerja Nieswiezska oraz litewskie tlumaczenie diariusza. Oto jej tresc 

Gdy Król Zygmunt August w Warszawie, naprzykawszy sie patrzaniem fajerwerków, które sie 

odprawowaly podczas wesela jednego z Senatorów z dama dworu Królewskiego, schronil sie cicho 

                                                 
1 Patrz: aneks nr 1. 
2 www.herbypolskie.strefa.pl [przegladane 14 VII 2009]. 
3 Patrz: aneks nr 2. 
4 Patrz: aneks nr 3. 
5 Galerja Nieswiezska portretów Radziwillowskich, oprac. E. Kodlubaj, Wilno 1857, s. 305.  
6 Nowy Korbut, t. 3, pod red. R. Pollaka, Warszawa 1965, s. 153. 
7 PSB, t. XXX/2, pod red. E. Rostworowskiego, Wroclaw 1987, s. 349. 
8 K. Hartleb, Mikolaja Krzysztofa Radziwilla Pielgrzymka do Ziemi Swietej, Lwów 1934, s. 7. 
9 Tamze, s. 8. 
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do apartamentu w którym stancje mial Mikolaj Czarny z Ksiezna swoja; znalazl tam Ksiazecia 

malenkiego, od wszystkich opuszczanego, na lózeczku swojem rzewnie placzacego, z którym Król 

zaczal sie piescic, nazywajac go biednym sierotka od wszystkich opuszczonym. – Co slyszac 

dworzanie, którym za Królem poprzychodzili, rozglosili to miedzy panstwem i tak przezwisko 

Sierotki mu przylgnelo, lubo byl najstarszym z swoich braci i u zadnego nie byl pod opieka10.  

Z kolei inna wersja legendy glosi, iz w poczatkach panowania Zygmunta Augusta, Mikolaj 

Radziwill „Czarny” nieodstepnie mu towarzyszyl, jako najzaufanszy doradzca i pomocnik, 

szczególnie w sprawie o uznanie Barbary Radziwillówny królowa. Przy nim bawila zona Mikolaja 

„Czarnego” z pierworodnym synkiem. Na weselu u jednego z panów urzadzono sztuczne ognie, 

wszyscy  pobiegli patrzec  na to widowisko i maly ksiaze pozostal sam. Król znuzony widowiskiem, 

przyszedl szukac odpoczynku w palacu i w pokojach Radziwilla zastal placzace dziecie. Zygmunt 

August wzial je na rece, tulil i powtarzal: „biedny sierotka”. Slowa króla podchwycili przybywajacy 

za nim panowie i odtad przydomek „Sierotki” pozostal najstarszemu synowi Mikolaja Radziwilla  

„Czarnego ” jako oznaczajace jego przezwisko11.  

Mikola j Krzysztof Radziwill „Sierotka” poczatkowa nauke pobieral w domu. Jego edukacja 

kierowali róznowierczy pedagogowie, miedzy innymi Piotr Pawel Vegerio (pedagog wloski) 

dedykowal mu wówczas katechizm przeznaczony dla dzieci: Lac spiritale, pro alendis ac 

educandis 12. Gdy mlodzieniec mial 14 lat, ojciec wyslal go za granice. Paniczowi towarzyszyli 

nauczyciele Baltazar Lewalt Jezierski oraz dyplomata na sluzbie ojca, Hieronim Makowiecki13. 

Radziwill „Sierotka” w Akademii Lipskiej uczyl sie przez dwa lata14. W tym okresie tez wiele 

podrózowal. Przebywal w róznych nowopowstalych miastach renesansowych w Europie 

Zachodniej, odwiedzil swych krewnych, na przyklad królowa Katarzyne (zona króla Franciszka III 

Gonzage) w Radomiu, bawil w Olesnicy u swych kuzynów – ksiecia Jana i jego syna – Karola 

Podiebradów.  

Wedrujac przez Drezno, Lipsk, Norymberge i Stuttgard goscinnie bywal przyjmowany przez 

ksiecia Krzysztofa Wirtemberskiego. Pod koniec sierpnia 1563 r. „Sierotka” dotarl do Strasburga. W 

rok pózniej, ze wzgledu na panujaca zaraze, przeniósl sie na uczelnie w Tybindze (obecnie 

Regierungsbreik Tübingen w Niemczech). Tam uczeszczal na wyklady niemieckiego reformatora 

szkolnictwa Johanna Sturma. Po smierci ojca Mikolaja Radziwilla „Czarnego”, zgodnie z ówczesna 

                                                 
10 Galerja..., s. 306. 
11 Encyklopedya powszechna, t. 21, pod red. S. Orgelbranda, Warszawa 1864, s. 894. 
12 PSB, t. XXX/2, pod red. E. Rostworowskiego, Wroclaw 1987, s. 349. 
13 Ibidem. 
14 Galerja..., s. 306.  
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tradycja, do momentu osiagniecia pelnolecia opieke nad „Sierotka” przyjal Mikolaj Radziwill 

zwany „Rudy”. 

W 1565 roku Radziwill „Sierotka” udal sie powtórnie za granice. Zwiedzil Francje i Wlochy15, 

gdzie zgodnie z ostatnia wola rodzica odwiedzal dwory panujacych.  Przebywal tam do 1567 r.16. 

Jesienia 1566 roku ulegl perswazjom katolików i podczas pobytu we Wloszech 7 grudnia 1566 r. 

zlozyl katolickie wyznanie wiary17. Te zasluge mozna przypisac kaznodziei Piotrowi Skardze, pod 

wrazeniem kazan którego pozostal mlody Radziwill. Gdy pózniej powrócil do kraju, w 1567 roku 

zostal uznany przez swego wuja – Mikolaja Radziwilla „Rudego” za pelnoletniego. Teraz Mikolaj 

Krzysztof „Sierotka” sam przejal opieke nad licznym rodzenstwem oraz nad odziedziczonym 

dobrem18. 20 listopada 1567 r. król Zygmunt August postawil Mikolaja Krzysztofa Radziwilla 

„Sierotke” na sluzbe wojskowa w obozie pod Krasnym Siolem19.  

Gdy magnat osiagnal 18 lat, król Zygmunt August mianowal go marszalkiem nadwornym20.  

Dnia 20 czerwca 1569 r. Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” podpisal akt unii lubelskiej. 

Wówczas król Zygmunt August mianowal go Marszalkiem Nadwornym Wielkiego Ksiestwa 

Litewskiego 21. Magnat blisko wspólpracowal ze swym stryjem, Mikolajem „Rudym”. Laczyly ich 

przede wszystkim wspólne zabiegi o pomyslnosci i znaczenie rodziny, ale mieli tez zblizone 

poglady na wiele problemów politycznych, na przyklad obaj negatywnie oceniali unie lubelska 22. W 

1568 r. ksiaze Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” zostal mianowany Kasztelanem Trockim23. 

W cztery lata pózniej wszedl w uklad ze starosta zmudzkim Janem Chodkiewiczem, który 

przewidywal scisla wspólprace polityczna dwóch najbardziej wplywowych wówczas rodzin na 

Litwie: Chodkiewiczów i Radziwillów.  

 Waznym zjawiskiem, które dotyczylo terenów obecnej Litwy, bylo zalozenie przez 

Radziwilla pierwszej drukarni katolickiej w Wilnie. Kierowalo nia kolegium jezuickie, ale ksiaze 

Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” wspieral jej dzialalnosc wydawnicza. Na przyklad, przyznal 

1 tysiac zlotych na druk pierwszego wydania Zywotów swietych panskich Piotra Skargi24, które 

ukazaly sie w 1579 r. Drukania „Sierotki” glównie drukowala prace jezuitów. Okolo 1586 r. ksiaze 

                                                 
15 Nowy Korbut..., s. 153.  
16 Galerja..., s. 307. 
17 PSB, t. XXX/2, pod red. E. Rostworowskiego, Wroclaw 1987, s. 350. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Encyklopedya..., s. 894. 
21 Tamze, s. 307. 
22 PSB, t. XXX/2, pod red. E. Rostworowskiego, Wroclaw 1987, s. 350. 
23 Galerja..., s. 314. 
24 Tamze, s. 358. 
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Mikolaj przekazal ja na wlasnosc Wilenskiej Alma Mater. Oprócz zalozenia drukarni wilenskiej, 

„Sierotka” ufundowal dom dla profesorów Akademii Wilenskiej25. Odwdzieczajac sie jezuitom za 

pomoc, ksiaze Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” podarowal im dobra Dworzyszcze w 

powiecie lidzkim (obecnie teren Bialorusi). Podobno przeznaczal znaczna sume pieniedzy na 

wykupienie druków róznowierczych, szczególnie egzemplarzy Bibilii Brzeskiej26. Z kolei inna 

Biblia, która nazywaja Radziwillowska, poniewaz finansowana byla przez „Sierotke”  nazywana tez 

jest Brzeska, poniewaz byla odbijana w Brzesciu27. 

Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” znal wiele jezyków obcych, interesowal sie medycyna 

i geografia. Lubil uczonych, gromadzil ksiazki. Sam sporzadzil mape WKL z opisem Wielkiego 

Ksiestwa i Zmudzi i ja wydal. Prowadzil, jak na owe czasy, postepowe gopodarstwo, naprawial 

drogi publiczne w swoich dobrach i obsadzal je drzewami. Do miast sprowadzal rzemieslników z 

zagranicy,  budowal w nich ratusze i szpitale. W swojej rezydencji w Nieswiezu i Bialej na Podlasiu 

zbudowal wspaniale zamki28.  

Ksiaze Radziwill „Sierotka” byl fundatorem licznych budowli i ins tytucji sakralnych. W tej 

dziedzinie polaczyla sie jego zarliwa poboznosc z zywym zainteresowaniem sztuka. By podkreslic 

katolickie korzenie rodu, wystawil w Katedrze Wilenskiej, w kaplicy Radziwillowskiej, grobowiec 

swemu stryjowi, Janowi, krajczemu litewskiemu oraz stryjowi ojca, biskupowi wilenskiemu 

Wojciechowi. Wiekszosc  swych fundacji ulokowal ksiaze  „Sierotka” w Nieswiezu, a rozpoczal 

1582 r. od zlozenia jezuitom propozycji fundowania kolegium. Fundator musial poczatkowo 

przelamac opór wladz zakonnych, prowincjala J. P. Campana i generala C. Aquavivy. Dopiero 

dzieki interwencji papieza Grzegorza XIII, po powrocie Radziwilla z pielgrzymki w roku 1584 

fundacja zostala przyjeta. Budowa kolegium w Nieswiezu (1586 - 1588) i wspanialego kosciola pod 

wezwaniem Bozego Ciala (1587-1593), wedlug projektu jezuickiego architekta Jana Marii 

Bernardoniego, pochlonela ponad 20 tys iecy zlotych. Bazylikowy kosciól jezuicki w Nieswiezu, na 

zyczenie ksiecia „Sierotki” z transeptem i kopula posrodku, nasladujacy architekture kosciola Il 

Gesú w Rzymie, byl jednym z pierwszych obiektów barokowych zbudowanych na obszarze 

Rzeczypospolitej. Fundator wystawil w nim oltarz sw. Krzyza z krypta przeznaczona na grobowiec 

rodzinny. Po powrocie z peregrynacji do Jerozolimy, wys tawil w 1593 r. kaplice wotywna pod 

wezwaniem swietego Rafala 29.  

                                                 
25 S. Gorczynski, J. Grala, W. Piwkowski (i in.), Radziwillowie herbu Traby, Warszawa 1996, s . 18. 
26 Tamze, s. 351. 
27 Encyklopedya..., s. 893. 
28 Encyklopedya..., s. 895. 
29 PSB, t. XXX/2, pod red. E. Rostworowskiego, Wroclaw 1987, s. 358. 
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31 stycznia 1585 r. ksiaze „Sierotka” przekazal jezuitom parafie w Nieswiezu, nadajac przy 

tym 100 wlók 30 ziemi.  W tym kosciele zalozyl kaplice grobowa Radziwillów 31. W 1591 r. 

sprowadzil z Che lmna benedyktynki, a nastepnie wybudowal im w Nieswiezu klasztor i kosciól pod 

wezwaniem sw. Eufemii (1590-1596). Wypelniajac ostatnia wole zony Elzbiety Eufemii, ksiaze 

Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” ufundowal pod Nieswiezem, na wzgórzu, w miejscu, gdzie 

pózniej hetman J. K. Chodkiewicz wzniósl kosciól swietego  Mikolaja, klasztor i kosciól 

bernardynów pod wezwaniem sw. Katarzyny.  Budowe swiatyni ukonczono  w roku 1604. Annuate32 

darowana dla bernardynów jerozolimskich w czasie pielgrzymki zapisal 3 listopada 1586 w 

wysokosci 100 kop. gr litewskich. Ksiaze „Sierotka” przekazal 125 cekinów rocznie dla klasztoru 

Swietego Zbawiciela w Jerozolimie. Przyczynil sie takze do budowy w Wilnie domu profesów pod 

wezwaniem swietego Kazimierza, ofiarowujac w 1504 r. wilenskim jezuitom 2 tys iace zlotych33, 

oraz do fundacji kolegium jezuickiego w Krozach, zapisujac na ten cel w roku 1613 tamtejsze  place 

pod rozbudowe. W swych dobrach fundowal, badz odnawial i uposazal koscioly parafialne, jak w 

Dubrowie (obecnie ? ?????? ), Czarnawczycach (obecnie  ?????????? ), Mirze (obecnie ? ??), 

Swierznie (obecnie Swierzno ) to miasta i miasteczka, mieszczace sie na obszarze Republiki 

Bialoruskiej. Zbudowal tez koscioly w Bialej (obecnie na terenie Polski) i Janiszkach (obecnie 

Joniškes na Litwie). Ksiaze „Sierotka” potwierdzil takze uposazenie dla cerkwi w Nieswiezu, 

Lachwie i Starym Swierznie. Do fundacji ksiecia Radziwilla przyczyniala sie równiez jego zona , 

która w swoim testamencie zapisala bernardynom na budowe klasztoru i kosciola w Nieswiezu 

1.200 kop gr litewskich. Zona ksiecia Radziwilla wspomagala takze budowe kosciola w Derewnie . 

Zmarla 9 listopada 1596 r. w Bialej na Podlasiu (Biala Podlaska). Jej pogrzeb odbyl sie 10 grudnia 

w kosciele jezuickim w Nieswiezu.  

W Nieswiezu, swej glównej rezydencji, „Sierotka” zbudowal zamek obronny z fortyfikacjami 

bastio nowymi wedlug systemu starowloskiego. W pracach nad jego budowa, rozpoczeta w 1583 r. 

bral udzial architekt wloski Giovani Maria Bernardoni. W zamku gromadzil ksiaze obrazy, miedzy 

innymi zalozyl tam galerie portretów radziwillowskich, biblioteke, w której przechowywal rózne 

druki, rekopisy oraz pamiatki historyczne 34. Ksiaze Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” wykupil 

takze ksiegozbiór brata Jerzego Radziwilla oraz zbrojownie. Utrzymywal kontakty artystyczne z 

dworem cesarskim. Z inicjatywy ksiecia  Radziwilla i jego kosztem w koncu XVI wieku przy udziale 
                                                 
30 Wloka –  dawna jednostka powierzchni gruntu, równa 21 ha. 
31 S. Gorczynski, J. Grala, W. Piwkowski, (i in.), Radziwillowie herbu Traby, Warszawa 1996, s. 18. 
32 Annuatta – dochód, który byl rocznie oplacany. Zr.: Slownik wyrazów obcych, pod red. M. Smazy, Innowroclaw 2005, 
s. 30. 
33 1 zloty królewski byl równy 50-60 groszy koronnych. 
34 S. Gorczynski, J. Grala, W. Piwkowski, (i in.), op. cit., s. 18. 



 34 

znanego kartografa z czasów batorianskich Macieja Strubicza oraz jezuitów nieswieskich podjeto 

prace nad mapa Wielkiego Ksiestwa35. Pierwsze jej wydanie (okolo 1603 r.) zaginelo, ale na jego 

podstawie holenderski sztycharz G. Hessel przerytowal ja do nowego wydania pod tytulem: Magni 

Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi sdiacentium, exacta descriptio...36. Zatem wydana 

w Amsterdamie w 1613 r. mapa Radziwillowska byla jednym z najwybitniejszych osiagniec 

kartografii staropolskiej i do polowy XVIII stulecia stanowila najlepsze zródlo wiedzy o Wielkim 

Ksiestwie Litewskim. 

W kregu mecenatu artystycznego i literacko-naukowego ksiecia Radziwilla „Sierotki” oprócz 

wspomnianych juz Jana Marii Bernardoniego, Piotra Skargi, Macieja Strubicza i Hieronima 

Makowieckiego, obracali sie równiez Tomasz Treter – kannonik warminski, Kasper Wilkowski – 

lekarz Mikolaja Krzysztofa Radziwilla37, duchowny polski Andrzej Grutinius – profesor medycyny 

na Uniwersytecie Krakowskim. 

Wielu autorów dedykowalo ksieciowi Mikolajowi Krzysztofowi Radziwillowi „Sierotce” 

swoje prace, miedzy innymi: kannonik Andrzej Jurgiewicz, Jan Protasiewicz (Protasowicz) –  

podkluczy trocki, pisarz, który dedykowal M. K. Radziwillowi „Sierotce” kompilacje fragmentów 

religijnych dotyczacych jalmuzny38 , Simon Simoni – lekarz Stefana Batorego i inni. 

Ksiaze Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” zmarl 28 lutego 1616 r. w Nieswiezu, gdzie i 

zostal pochowany. 9 kwietnia 1616 r. w kosciele jezuickim przy grobowcu, który ksiaze sam sobie 

wystawil, kazanie wyglosil jezuita Marian Widziewicz. O pogrzebie ksiecia Mikolaja Krzysztofa 

Radziwilla „Sierotki” wspominal Samuel Maskiewicz, szlachcic litewski, autor pamietnika, piszac: 

Bez wszelkiej pompy grzesc sie rozkazal, trumny aby niczym nie nakrywano, ubodzy cialo aby niesli, 

których bracia nazywal; w pielgrzymskim odzieniu polozyc sie kazal, a bez tych katafalków, bez 

niesienia mar próznych, bez koni ubranych, bez kruszenia kopij, owo zgola najmniejszej ceremonii 

nie potrzebowal, w czym wszystkim dzialo sie dosyc woli jego39. 

Pozostal po ksieciu „Sierotce” diariusz z podrózy do Ziemi Swietej. Powstal z notatek 

czynionych w czasie pielgrzymki. Autor spisal je w jezyku polskim okolo roku 1590. Po dwóch 

latach tak zwany peregrynarz krazyl w waskim gronie, budzac zywe zainteresowanie czytelników ze 

wzgledu na swoja aktualnosc, poniewaz stanowil istotna informacje dotyczaca zwiedzania obiektów 

                                                 
35 Patrz: aneks nr 4. 
36 PSB, t. XXX/2, pod red. E. Rostworowskiego, Wroclaw 1987, s. 358. 
37 K. Estreicher, Biografia Polska, t. 33, Kraków 1939, s. 20. 
38 PSB, t. XXVIII, pod red. S. Kieniewicza, Wroclaw 1984 – 1985, s. 522. 
39 PSB, t. XXX/2, pod red. E. Rostworowskiego, Wroclaw 1987, s. 358. 
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na terenie Ziemi Swietej. Pierwszy egzemplarz diariusza mial Lukasz Górnicki, który za zgoda 

ksiecia Radziwilla „Sierotki” wypozyczyl go do odpisania dworzaninowi Andrzejowi Boboli40.  

Jednakze pomysl wydania diariusza drukiem wyszedl od jezuitów, pragnacych upowszechnic 

informacje o Ziemi Swietej 41. W 1599 r. Tomasz Treter otrzymal kopie peregrynarza, by 

przetlumaczyl na jezyk lacinski, a pózniej wydal w 1601 r. pod tytulem Hierosolymitana 

peregrinatio Illustrisimi Domini Nicolai Christophori Radzivilii Epistolis comprehensa. W 

Braniewie polskie tlumaczenie dziela wykonal ksiadz Andrzej Wargocki. Ukazalo sie ono pod 

tytulem: Peregrynacja abo pielgrzymowanie do Ziemie Swietej Mikolaja Krzysztofa Radziwilla, a 

zostalo wydrukowane w Krakowie w 1607 r. Poza polskim tlumaczeniem dziela juz wówczas 

dokonano przekladów na jezyki obce, w tym na niemiecki pod tytulem: Juengst geschehene 

Hierosolimitanische Reise, który powstal w Moguncji. Rosyjska edycja dziela powstawala 

dwukrotnie: w Petersburgu w 1787 r., pod tytulem: ? ?????????? ?? ?????? ??????  oraz w 

1879 r., noszac nazwe: ???? ????? ? ?????  ???????  obie edycje wydane zostaly przez P. A. 

Hilterbrandta42. Francuskie wydanie dziela do XIX stulecia mialo az 16 edycji43.  

Diariusz ksiecia Radziwilla „Sierotki” jest uwazany za jeden z najcenniejszych zabytków tego 

rodzaju pismiennictwa staropolskiego44, poniewaz ksiaze spisal po polsku pierwszy obszerny i 

dokladny opis pielgrzymki do Ziemi Swietej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 PSB, t. XXX/2, pod red. E. Rostworowskiego, Wroclaw 1987, s. 358. 
41 Ibidem. 
42 Nowy Korbut, t. III, pod red. R. Pollaka, Warszawa 1965, s. 153. 
43 PSB, t. XXX/2, pod red. E. Rostworowskiego, Wroclaw 1987, s. 358. 
44 Ibidem. 
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ROZDZIAL IV 
Droga podrózy Mikolaja Krzysztofa Radziwilla 
 

1. Przyczyny wyjazdów 
 

Dnia 7 listopada 1575 roku ksiaze Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” na sejm elekcyjny 

nie pojechal.  Na przeszkodzie stanela mu powazna choroba, z powodu której niemal stracil sluch. O 

dolegliwosciach ksiecia „Sierotki” pisze wydawca pamietników Jan Czubek, ze nie byla to jednak 

jakas grozna choroba, lecz objawiala sie w dotkliwych bólach glowy, na które magnat szukal 

ratunku w uzdrowiskach krajowych i zagranicznych1.  O chorobie „Sierotki” wspominal równiez 

Kazimierz Hartleb, historyk polski i wydawca diariusza ksiecia, stwierdzajac, ze nie opuscila go do 

konca zycia. Sam tez Radziwill bez zadnych oslonek stwierdza, iz go franca gryzie. W innym liscie  

stwierdza: Zdrowie moje [...] po staremu zle2. Magnat mial ciagla swiadomosc nieuleczalnosci, 

której wyraz dawal wyraz w szczerych bezpretensjonalnych slowach: Stoi mnie moja tabes, z której 

ja juz wynisc nie moge [...] nie dlugo mnie juz oddychac3.  

W 1575 r. stronnicy Maksymiliana II, cesarza Swietego Cesarstwa Rzymskiego Narodu 

Niemieckiego, wyznaczyli ksiecia Radziwilla w sklad delegacji do powitania cesarza na granicy 

Rzeczypospolitej4. W rok pózniej Radziwill przebywal na kuracji w cieplicach jaworowskich pod 

Lwowem. Informacje o pobycie ksiecia Radziwilla „Sierotki” w cieplicach jaworowskich podaje 

cytowana przeze mnie Galerja Nieswiezska. Czerpiemy z niej równiez  informacje, ze Jeszcze rok i 

nastepny 1576, przechorowal Ksiaze Mikolaj Sierotka, leczac sie w cieplicach Jaworowskich w 

Polsce; ledwie az w roku 1577 zaczal powoli odzyskiwac zdrowie5. O przyczynach choroby podaje 

Polski slownik biograficzny, stwierdzajac ze nasz bohater cierpial na podagre6.  

Podagra to jedna z czesto spotykanych postaci artretyzmu. Jest to przewlekla choroba 

przemiany materii, prowadzaca do odkladania sie soli kwasu moczowego w okolicach stawów 

duzego palca stopy lub stawu kolanowego, powodujace ataki ostrego bólu. Przyczyna choroby nie 

jest dokladnie znana. Choruja na podagre czesciej mezczyzni i to zwykle po 35 roku zycia. 

Przypuszcza sie, ze znaczna role odgrywa tu dziedzicznosc, a takze niewlasciwe zywienie i 

naduzywanie trunków7.  

                                                 
1 Mikolaja Krzysztofa Radziwilla „Peregrynacja do Ziemi Swietej (1582 -1584)”, wyd. J. Czubek, Kraków 1925, s. VI. 
2 K. Hartleb, Mikolaja Krzysztofa Radziwilla Pielgrzymka do Ziemi Swietej, Lwów 1934, s. 10. 
3 Ibidem. 
4 PSB, t. XXX/2, pod red. E. Rostworowskiego, Wroclaw 1987, s. 352. 
5 Galerja..., s. 312. 
6 PSB, t. XXX/2, pod red. E. Rostworowskiego, Wroclaw 1987, s. 352. 
7 W. Kopalinski, Od slowa..., s. 147. 
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We wrzesniu 1575 roku ksiaze Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” zlozyl sluby, ze uda sie 

w pielgrzymke do Grobu Swietego w Jerozolimie, gdy tylko stan zdrowia umozliwi odbycie tej 

podrózy. Nalezy zauwazyc, ze na skutek choroby nastapilo znaczne ograniczenie aktywnosci 

magnata na arenie publicznej i politycznej. W 1578 roku stal on na czele dworu królewskiego, gdyz 

pelnil urzad marszalka nadwornego, zarówno ten urzad piastowal równiez w obozie podczas 

oblezenia Polocka. W czasie oblezenia twierdzy ksiaze na skutek wystrzalu z pólhaka zostal 

powaznie ranny odlamkiem drewna w czolo i oko. Za udzial w tej kampanii król Stefan Batory 

mianowal go 25 pazdziernika 1578 r. marszalkiem wielkim litewskim. Ksiaze „Sierotka” 

kontynuowal leczenie równiez tego roku u lekarzy i w uzdrowiskach niemieckich8. Zacytujmy w 

tym miejscu Galerje Nieswiezska w tej sprawie: Ksiaze Mikolaj Sierotka, którego zdrowie znowu sie 

chwiac i pogarszac zaczelo, udal sie byl dla poratowania jego w roku 1578 do Niemiec i z tamtad 

zamyslal puscic sie juz w droge do Jerozolimy, a o czém nawet oznajmil Papiezowi; atoli gdy 

przewodnika znalezc nie mógl, powrócil do kraju9.  

Pielgrzymka do Ziemi Swietej poczatkowo byla planowana na 1579 r., jednakze podróz 

przelozono na nastepny rok. W lutym 1580 roku ksiaze „Sierotka” wyruszyl na kolejna kuracje do 

Wloch; leczyl sie w cieplicach pod Padwa, a nastepnie kolo Lukki.  

Niesprzyjajace warunki na Bliskim Wschodzie miedzy innymi zaraza sprawily, ze ksiaze po 

spedzonej w Wenecji jesieni 1580 r. i wiosnie 1581 r. na pielgrzymke nie wyruszyl, lecz powrócil 

do kraju. Dopiero po raz drugi bedac w Wenecji, w 1582 r. udal sie do Ziemi Swietej10. 19 wrzesnia 

1582 roku, wyjechal z Nieswieza i w pierwszych dniach grudnia stanal w Wenecji. Tam doczekal 

sie listów bezpieczenstwa od dozy Nicolae de Ponte oraz od papieza11. Sam ksiaze napisal w  

diariuszu tak: [...] Uczynilem wotum (którem potem konfesorowi oznajmil), jesli mie Pan Bóg ku 

zdrowiu pierwszemu przywróci, nawiedzic Grób Swiety nie mianowawszy pewnego czasu...12. 

Zgodnie informacja zamieszczona w Nowym Korbucie, ksiaze „Sierotka” przez Wenecje, Trypolis, 

Damaszek (tu i dalej wygrubienia moje – aut.) pielgrzymowal do Ziemi Swietej, a nastepnie 

wyprawil sie w dwumiesieczna podróz do Egiptu, skad przez Krete i Wlochy wracal do kraju13. 

Dnia 16 kwietnia 1583 r. w stroju pielgrzyma wsiadl na wenecki statek handlowy14 udajacy sie na 

                                                 
8 Galerja..., s. 313. 
9 Ibidem. 
10 T. Bernatowicz, Miles Christianus et Peregrinus, Warszawa 1998, s. 142. 
11 Tamze, s. 313. 
12 M. K. Radziwill „Sierotka”, op.cit., s. 7. 
13 Nowy Korbut..., s. 153. 
14 Patrz: aneks nr 5. 
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Bliski Wschód15. W tym miejscu chcialoby sie dodac jedynie, iz ksiaze Mikolaj Krzysztof Radziwill 

„Sierotka” przebywal w takich miejscowosciach, jak Kandia na Krecie, Gortys, Jaffe (Joppe), 

Trypolis, Jerozolime, Baalbek, Damaszek, Palestyna, Egipt, Memfis, Aleksandria.  

 

2. Trasa peregrynacji 
 
W trakcie glebszej analizy trasy podrózy16 ksiecia Mikolaja Krzysztofa Radziwilla „Sierotki” 

chcialabym zaznaczyc miejsca, w których patnik z Litwy przebywal. Jak wspominalam, 16 kwietnia 

1583 r. Radziwill wyruszyl statkiem z Wenecji do Parenzo (obecnie Porec w Chorwacji17), gdzie 

dokonal piewszego zatrzymania sie. Z Parenzo 19 kwietnia wyjechal do Istrii (obecnie Istria w 

Chorwacji18), mieszczacej sie w Dalmacji (na terenie wspólczesnej Chorwacji19). Kolejnie przybyl 

do Zary (obecnie Zadar w Chorwacji20). 24 kwietnia. Z Zary odwiedzil Gortyne (obecnie na terenie 

na Grecji21), 19 maja w diariuszu zaznaczyl nastepujaco: [...] gdzie znaki sa miasta Gortyny22. 16 

maja przybyl do Kandii (obecnie Iraklion na Krecie23), ale miasto zwiedzal 20 maja. Po uplywie 11 

dni wyruszyl ksiaze Radziwill do Larnika (obecnie Larnaka na Cyprze 24). Z kolei 7 czerwca 

przybywal z wizyta do Joppe (obecnie port Jaffe w Jerozolimie) oraz do Beritum (obecnie Baruti, 

badz Bejrut w Libanie25). 8 czerwca podrózny zwiedzil Tripolis (obecnie Trypolis w panstwie 

Liban26). Po uplywie 5 dni, 13 czerwca, wyruszyl ku miastu Balbech (obecnie Baalbek w 

Srodkowym Libanie27), zas 15 tegoz miesiaca ogladal Damaszek. Po zwiedzaniu Damaszka 

wyruszyl 21 czerwca do Tanaitery (obecnie Kunetra w Syrii28). Kolejnego dnia, 22 czerwca 

odwiedzil Galilee (obecnie Galilea Górna i Galilea Dolna29). Po noclegu we wsi Betsaida (obecnie 

Et Tell  w panstwie Izrael30), 23 czerwca wyjechal do Sephetu (obecnie Sephet w Pólnocnej 

                                                 
15 PSB, t. XXX/2, pod red. E. Rostworowskiego, Wroclaw 1987, s. 352. 
16 Patrz: aneks nr 6. 
17 J. Swajdo, Chorwacja , Bielsko-Biala 2001, s. 95. 
18 J. Swajdo, op. cit., s. 87. 
19 J. Swajdo, op. cit., s. 147. 
20 Tamze, s. 147. 
21 M. Ellingham, M. Dubin (i in.), tl.  A. Binek, Grecja , Bielsko-Biala 1998, s. 643. 
22 M. K. Radziwill „Sierotka”, Peregrynacja do Ziemi Swietej, Syrii i Egiptu 1582-1584, Warszawa 1962, s. 21. 
23 M. Ellingham, M. Dubin (i in.), tl.  A. Binek, op. cit., s. 643. 
24 A. Szalencowa, Cypr, Bielsko-Biala 2006, s. 322. 
25 P. Gardner, A. Scott (i in.), tl. E. Bajkiewicz-Grabowska, Geografia panstw swiata, Warszawa 2000, s. 188. 
26 F. Ardito, C. Gambaro, M. A. Torrefranca, Jerozolima i Ziemia Swieta, tl. H. Andrzejewska, M. Kaminski, Warszawa 
2001, s. 10 – 11. 
27 W. Kopalinski, Slownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2003, s. 73. 
28 P. Gardner, A. Scott (i in.), tl. E. Bajkiewicz-Grabowska, op. cit., s. 186. 
29 P. Walker, Sladami Jezusa. Wedrówka po Ziemi Swietej, tl.  M. Czekanski, Warszawa 2008, s. 65. 
30 www.photoshelter.com/gallery-img-show?_bqG=19&_bqH...   [przegladane 2 IV 2010]. 
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Palestynie 31). W dzien imienin Swietego Jana, 24 czerwca, ksiaze „Sierotka” przebywal w 

najwazniejszych miejscach kultu chrzescijanskiego – Samarii (obecnie Sebaste przemianowana za 

czasów Heroda Wielkiego 32), Judei (grecko – lacinski odpowiednik Judy33), Hieruzalem, czyli 

dzisiejszy Jeruzalem. Po uplywie 6 dni, 30 czerwca ogladal Betanie (starozytne miasto w 

Palestynie) zas 1 lipca zlozyl wizyte w Betleem, po zwiedzeniu którego wyruszyl do Jerycha  

(miasto Ariha w Palestynie34) oraz ze statku ogladal Emaus. 13 lipca zwiedzil Sydon (obecnie 

Sidon lub Sajda w panstwie Izrael 35). Dnia 8 sierpnia przeniósl sie do zwiedzania Lenissa, a po 7 

dniach odwiedzil Ferchin (obecnie Fareskur w Egipcie36) oraz Damiete. 13 sierpnia udal sie do 

Rossetty (obecnie Rossette lub Rashid w Egipcie37). Po 5 dniach, czyli 18 sierpnia przybywal w 

Memphis38. Kolejnego dnia, 19 sierpnia udal sie do Gessy (obecnie miasto Geisa w Egipcie39). 9 

wrzesnia udal sie do Kairu, poczym zmierzyl ku Gizeh (obecnie El Giza w Egipcie40). Nastepnie 17 

wrzesnia wyruszyl do Fua (obecnie miasto Famagusta (?) na Cyprze 41). Ostatnim punktem, 

zwiedzania Aleksandria (obecnie Al-Iskandariyyah w Afryce Pólnocnej42), gdzie przybyl 19 

wrzesnia 1583 r. Po obejrzaniu Aleksandrii ksiaze Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” wyruszyl 

w podróz powrotna do rodzimego Nieswieza ta sama trasa, czyli przez miasta Wloch i Krety. 

 
3. Miasta widziane oczyma podróznika 

 

Opis miast jest istotnym elementem skladowym w relacji przelanej na karty diariusza. Miasta 

staja sie spoiwem, podtrzymujacym kompozycje dziela podczas pokonywania odleglosci mierzonej 

milami. W miedzyczasie relacja w dziele skupia sie na charakterystyce szczególowej, wrecz 

wnikliwej analizie miast. Poza opisem grodów mozna poznac inne, nie mniej wazne szczególy: 

obyczaje oraz realie zycia codziennego mieszkanców.  

                                                 
31 P. Gardner, A. Scott (i in.), tl. E. Bajkiewicz-Grabowska, op. cit., s. 191.  
32 P. Walker, Sladami Jezusa. Wedrówka po Ziemi Swietej, tl.  M. Czekanski, op. cit., s. 84. 
33 Encyklopedia Biblijna , pod red. P. J. Achtemeira, Warszawa 1999, s. 20. 
34 W. Kopalinski, Slownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2003, s. 479. 
35 F. Ardito, C. Gambaro, M. A. Torrefranca, Jerozolima i Ziemia Swieta, tl. H. Andrzejewska, M. Kaminski, Warszawa 
2001, s. 10 – 11. 
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Zawanowskie, Warszawa 2008, s. 22. 
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W relacjach pomiedzy podróznym, który opisywa l dzieje, a odbiorca tekstu zostaje nawiazana 

interesujaca konwersacja. Swiat widziany oczyma peregrynanta dzieki talentowi narracyjnemu 

autora stawal sie przejrzystym literacko, uwgledniajac sprawy godne odnotowania w wizji miasta i 

zarazem calego swiata. 

Chcialabym w oparciu o tekst diariusza przedstawic kazde z osobna zwiedzane miasto. 

Ksiaze Mikolaj Radziwill „Sierotka” o Wenecji  wspominal w diariuszu kilkakrotnie. Po raz 

pierwszy wzmianka o niej pojawia sie, gdy przybyl w dzien narodzin Najswietszej Marii Panny [...] 

Ósmego grudnia [1582 r.], w dzien Poczecia Najswietszej Marii Panny, dojachalem do Wenecji, juz 

byl prosto pierwiej 43. Po przyjezdzie do miasta Wenecji ksiaze zlozyl wizyte 90- letniemu dozy, 

Nicolae da Ponte. Od niego uzyskal listy polecajace do gubernatorów w panstwach weneckich. 

Odwiedzil w klasztorze San Francesco della Vigna prokuratora Ziemi Swietej, Jana z Krety 

(Joannes de Candia). Na poznanie Wenecji „Sierotka” mial do dyspozycji cztery dlugie miesiace. 

Wenecje opuscil [...] w sobote przed Przewodnia Niedziela roku tysiac piecset osmdziesiatego 

trzeciego, szesnastego kwietnia, godziny dwudziestej  wtórej z Wenecji wyjachawszy na gunduli, 

wstapilismy do klasztora S. Mariae della Grazia zakonu sw. Hieronima na insule44.  

Ksiaze „Sierotka” przebywajac w Wenecji przemieszcza l sie gondola kanalami miasta. Nalezy 

zauwazyc, ze w póznym Renesansie byla Wenecja jeszcze miastem – potega morska45, mimo ze 

szczytowy okres jej rozkwitu juz minal. Poza tym warte uwagi jest, iz od drugiej polowy XVI 

stulecia naplyw tu przybyszy z pólnocy Europy, w tym z Polski, byl bardzo intensywny. Polakom 

Wenecja glównie kojarzyla sie z nazwa uczelni w Padwie, Studium Generale. Byl to tytul nadawany 

pierwszym sredniowiecznym uniwersytetom na terenie Wloch, Francji, Anglii i Hiszpanii. W 

Studium Generale zdobywalo wiedze wiele pokolen Polaków, podazano z odleglych zakatków 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów.  

Nastepnym zwiedzanym miastem bylo Parenzo w Istrii (obecnie Porec w Chorwacji), o 

którym ksiaze wspomina tak: [...] Niektórzy chca, ze Parys po wzieciu Heleny to miasto zalozyl i od 

imienia swego Paridinum nazwal46, co przemawia za tym, ze podrózny byl obeznany z historia 

antyczna. Radziwill na barce poplynal do miasta, a bywszy naprzód w kosciele, gdzie zakonnicy sw. 

Franciszka, i wysluchawszy mszej swietej, ogladawszy tez miasto, znowu sie do okretu wrócilem47. 

Nastepnie podróznik wyruszyl do miasta Zary, o którym w diariuszu odnajduje uwage: Jachalem do 

                                                 
43 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 11. 
44 Tamze, s. 16. 
45 A. Sajkowski, Opowiesci misjonarzy, konkwistadorów, pielgrzymów i innych swiata ciekawych, Poznan 1991, s. 113. 
46 M. K. Radziwill „Sierotka”, Peregrynacja do Ziemi Swietej..., s. 17. 
47 Ibidem. 
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Zary, (obecnie Zadar w Chorwacji) miasta obronnego w Dalmacji. Gdysmy przyjachali po jednej a 

dwudziestej, chodzil portem starszy Wenetów, Wincenty Morosinus; tam jako jest obyczaj wszedzie 

[...] szedl ze mna do miasta, a ukazawszy obrone, wzial mnie ze soba na palac48. Po wizycie w 

Zarze, ksiaze Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” dostal sie na wyspe Zante (obecnie Zakinthos 

najwieksze miasto na Wyspie Jonskiej49). Przebywal tam w klasztorze bernardynów, [...] gdzie jest 

kamien, który byl nad grobem Cyceronowym, greckimi literami napisan50, a nastepnie korzystajac z 

zaproszenia Marcusa Antoniusa Venereusa na obiad ogladal zamek, jak podkreslil w dziele [...] 

który wielki jest, na wysokiej górze staroswieckim strychem okraglo budowany51. 16 maja podróznik 

trafil do miasta Kandii (obecnie Iraklion wspólczesna stolica Krety52), o której wspomnial [...] 

Prosto szli do klasztora Sw. Franciszka; nazajutrz wzial mie na obiad do palacu ksiaze Candiae, 

Nicolaus Donatus53. Poza tym zapis datowany 20 maja w diariuszu ksiecia Radziwilla przedstawia 

wizyte u kardynala Kandii, który pokazuje relikwie swietych w jednym z kosciolów Krety. Magnat, 

odwiedzajac Gortyne przytacza mit o zalozeniu dawnego miasta [...] które Taurus, król Europy, 

unióslszy dziewke Agenora zbudowal i nazwiskiem matki swej miasto to byl przezwal54. W rzeczy 

samej, mitologia grecka zaznacza, iz Zeus pod postacia byka uniósl Europe, córke króla fenickiego 

Agenora, w okolice Gortyny na Krecie. Z kolei Grecy nazwe tego miasta laczyli z imieniem 

zalozyciela Greka – Gortysa55. Ksiaze widzial takze ruiny swiatyni Apollona z VI wieku przed 

nasza era. Nieopodal Kandii jest miasto Larnika, gdzie swiadczacy zapis z 31 maja wskazuje na 

nieliczne miasteczko: [...] Larnika wiecej niz tysiac domów, ale teraz jakoby wszystko niemal 

zburzone56.  

W Joppe, dzisiejszej Jaffe, która jest waznym portem dla Jerozolimy polozonej obok Tel-

Avivu w panstwie Izrael, „Sierotka” zaznaczyl [...] wieza w Joppe nad portem [...]57. Zaloga, która 

podrózowala wraz z ksieciem „Sierotka” zwiedzila okolice Joppe: minelismy Alepdana (obecnie 

Appolonia), Casatura, czyli olim Caesarea (obecnie Caesarea Palastinae w Palestynie58), Atantura 

(obecnie Tantura w panstwie Izrael59), Atelit (obecnie Atlit w panstwie Izrael60), a minawszy 

                                                 
48 M. K. Radziwill „Sierotka”,op. cit., s. 18. 
49 M. Ellingham, M. Dubin (i in.), tl. A. Binek, op.cit., s. 853. 
50 M. K. Radziwill „Sierotka”, Peregrynacja do Ziemi Swietej..., s. 19. 
51Ibidem. 
52 M. Ellingham, M. Dubin (i in.), tl. A. Binek, Grecja , Bielsko-Biala 1998, s. 643. 
53 M. K. Radziwill „Sierotka”,op. cit., s. 21. 
54 Tamze, s. 22. 
55Cytat za: M. K. Radziwill „Sierotka”,op. cit., s. 21. 
56 M. K. Radziwill „Sierotka”, Peregrynacja do Ziemi Swietej..., s. 24. 
57 Tamze, s. 25. 
58 P. Gardner, A. Scott (i in.), tl. E. Bajkiewicz-Grabowska, Geografia panstw swiata, Warszawa 2000, s. 191. 
59 Tamze, s. 190. 
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promontorium Carmeli, od którego Ptolemais (ale wszystka niemal zburzona) zaraz Akri (obecnie 

Akre w panstwie Izrael 61) [...] które miasta sa niedaleko góry Karmelu62.  

Kolejnym zwiedzanym obiektem, do którego zmierzal ksiaze, byl – Tripolis (obecnie Tripoli 

stolica Arkadii63 na wyspie Peloponez), w którym pielgrzym widzial ogrody i fontany, i dodal, iz 

jest palac na trzy grani64. W diariuszu zaznaczyl jedynie, iz Beritum, (obecnie Bejrut w Libanie65) 

to miejsce od którego rozpoczyna sie inna miejscowosc Liban. Wedrujac przez góry Libanu 

zauwazyl zmiany klimatu: [...] Gdzie sniegi nie schodza, [acz daleko wieksze sa goraca niz we 

Wloszech] 66. Ksiaze i jego podrózni zwiedzili równiez klasztor na górze Libanu Panny Maryi de 

Canobim, gdzie patriarcha rzymskiego Kosciola posluszenstwo wyznawa67. Zaloga wraz z ksieciem 

Radziwillem „Sierotka” nocowala w Ehdzie, gdzie z rana ujrzeli 24 drzewa cedrowe, czyli slynny 

gaj biblijnego Salomona. W miescie Balbech (obecnie Baalbek w Libanie68), do którego przyjechali 

z Libanu, podziwiali palac wybudowany przez króla Salomona69, [...] gdzie wielkim kosztem palac 

zbudowany od Salomona, gdy pojmowal za zone dziewke faraonowa70.  

Gdy podróznik z Litwy zblizal sie do Damaszku, napotkal wraz z zaloga kombatantów z 

wojny perskiej. Przebywajac w Damaszku (obecnie Dimaszq, stolica Syrii71) wedrownik stwierdzil, 

ze tam barzo malo chrzescijan z krajów Europy bywa [...]72. Damaszek to miasto gesto zaludnione, 

ale posiadalo liczny procent muzulmanów. Peregrynant uwage tez swa skierowal ku barwnym 

typom i ubiorom reprezentantów poszczególnych grup etnicznych i religijnych. Na ziemiach Syrii 

dotknal go problem bandy rozbójników. Ksiaze Radziwill zostal zafascynowany przywódca bandy 

niejakim Aborysem. Dopiero 21 czerwca ksiaze przybyl do Tanaitery (obecnie Kunetra w Syrii73), 

miasta obronnego, gdzie zastalismy pisarza polnego tureckiego 74.  

                                                                                                                                                                   
60 Ibidem. 
61 Ibidem. 
62 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 26. 
63 J. Gac, Grecja. Kulturowy przewodnik po Grecji Bizantyjskiej, Warszawa 2008, s. 158. 
64 M. K. Radziwill „Sierotka”, Peregrynacja do Ziemi Swietej..., s. 27. Gran – wyrazna, ostro zarysowana linia 
zetkniecia sie dwóch scian. Zr.: Slownik popularny jezyka polskiego, pod red. E. Sobol, Warszawa 2003, s. 246. 
65 P. Gardner, A. Scott (i in.), tl. E. Bajkiewicz-Grabowska, Geografia panstw swiata, Warszawa 2000, s. 188. 
66 Tamze, s. 29. 
67 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 28. 
68 P. Gardner, A. Scott (i in.), tl. E. Bajkiewicz-Grabowska, Geografia panstw swiata, Warszawa 2000, s. 188.  
69 Salomon – zwany tez jako Jedidiasz; hebr. ‘umilowany przez Pana’, syn Dawida i Batszeby; królowal po swoim ojcu 
przez czterdziesci lat srodkowych X w. przed Chrystusem. Przede wszystkim zaslynal ze swej madrosci oraz rzadów. 
Zr.: Encyklopedia biblijna..., s. 1047. 
70 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 29. 
71 Encyklopedia Biblijna ..., s. 190. 
72 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 34. 
73 Encyklopedia Biblijna ..., s. 190. 
74 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 42. 
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Dnia 22 czerwca 1583 peregrynant dostal sie do Galilei (obecnie Galilea w panstwie Izrael75). 

Zauwazyl podobienstwo terenu do Syria Cava, która równie jest skalista i osobnych ziól jest barzo 

obfita76. Galilea to miejsce, od którego Radziwill „Sierotka” rozpocza l zwiedzanie miejsc swietych. 

Nocleg podrózni mieli w ojczyznie sw. Piotra – w Betsaidzie (starozytna miejscowosc w Palestynie 

na wschodnim brzegu Jordanu77), gdzie kosciól byl wielki [...] zbudowany od sw. Heleny 78. Po 

przejsciu przez góre peregrynant dostal sie do Sephetu (obecnie Sephet w Pólnocnej Palestynie 79), 

miejsca urodzin królowej Ester oraz widzial kosciól pod wezwaniem sw. Jana Chrzciciela, (chociaz 

magnat w diariuszu zapisal to jako zamek), w którym zabity zostal sw. Jan. 24 czerwca podróznik 

zwiedzil miejscowosc Sachar, która lezy miedzy dwoma górami 80. Przebywajac w Judei , okreslil ja 

jako kraine w niezliczona ilosc wina81, czyli obfita w winogrona. Jerycho to kolejne miejsce, które 

odwiedzil ksiaze i dostrzegl wszedzie dostatek. [...] Slusznie ja tedy Pan Bóg nazwal ziemia 

oplywajaca miodem i mlekiem82 – pisal. Kiedy wjechali do Jeruzalem,  25 czerwca wieczorem,  

zaraz dziekowalismy Panu Bogu, ze nas tym pocieszyl [...]83. O licznie zwiedzanych miejscach kultu 

chrzescijan napisze nieco pózniej w swej pracy magisterskiej Rodziale V.  

Dnia 30 czerwca ksiaze przybyl do Betanii, która lezala  pól mili od Jerozolimy 84. Gdy zostala 

zlozona wizyta w Betanii, ksiaze Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” przeniósl sie do Betleem. 

Ogladal tam miejsca kultu chrzescijan, zabytki architektoniczne. Istotne jest zauwazyc , iz ksiaze 

wedrowal do Betlejem na osle. Zwiedzanie owego miasta dla peregrynanta okazalo sie zajeciem 

swietem, poniewaz kazda uliczka, dom mialy w sobie czastke swietosci. Nastepnym miejscem, 

które ujrzal „Sierotka”, byla Juda, mieszczaca sie [...]  dwie mile skalami i górami barzo wielkimi85. 

W tym miescie byl dom, w którym Najswietsza Panna nawiedzila sw. Elzbiete.  

Plynac statkiem ksiaze Radziwill tylko slyszal o miescie Emaus (wioska lac.: Emmaus ,  gr.: 

?µµa??, Amaus lub Amvas przy granicy panstwa Izrael86), iz jest ono zburzone i ze to miejsce 

przeznaczone dla Arabów: Mialo cos dziesiec domów; tak powiadaja, i z ruin znac87.  Dnia 13 lipca 

                                                 
75 W. Kopalinski, Slownik..., s. 336. 
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ksiaze znalazl sie obok Sydonu (obecnie Sayda lezace w Libanie88), miasta na wyspie, które bylo 

zalozone przez Aleksandra Macedonczyka po siedmiomiecznym oblezeniu. Ksiaze widzial Cypr  

oraz mijal miejscowosc Lemisso, gdzie podziwal góre Kotcza.  

Jadac z Damiaty podróznik z Litwy widzial drzewa owocowe – daktylowe. Ku jego 

zaskoczeniu rosly one na piaszczystej glebie. Jednakze owy obszar – byl zauwaza autor pamietnika  

byl – niebezpieczny ze wzgledu na czyhajacych zlodziei. W Rossetto (obecnie Rossette lub Raszid 

w Egipcie) bohater widzial Murzynów, których sprzedawano.  Kiedy pojawil sie „Sierotka” na 

ziemiach egipskich, pierwsza odwiedzana miejscowoscia byl Memphis (obecnie Memphis lub 

Memfis). Ogladal piramidy, zas w diariuszu odnotowal: [...] Miasto Memphis, slawne i w swietym, i 

w poganskim pismie; teraz oprócz malych ruin, i to ku poludniowi, zadnych inszych znaków nie 

widac, jedno wszystko piasek pokryl; ale piramides cale prawie widac jeszcze siedemnascie [...]89. 

O miejscowosci Gessa (obecnie Gessa w Egipcie) ksiaze zaznaczyl, ze chodzil na targ, który 

odbywal sie w poniedzialki i czwartki90. Mozna tam bylo nabyc rózne towary, a nawet niewolników. 

O Kairze zanotowal: Raniuczko [...] byli sobie w Kairo91. Tu wedrownik podziwial jego wielkosc: 

[...] Miasto, o którego wielkosci i jako ludne, ten pisac moze, który sam je widzial; mym zdaniem, 

jako oni pisza, wieksze jest niz pieciokroc miasto Paryz we Francji, wszakze nie tym porzadkiem i 

cudownoscia budowane, gdyz samo Kairo jest murem opasane, a stare miasto i Bullach nie maja 

wkolo muru. W nowym miescie jest jednak bardzo wiele palaców duzych i wielkim kosztem 

budowanych, które z dawna sa postawione92. Podczas pobytu w tym miescie „Sierotka” wyprawil 

sie na teren nekropoli memfickiej (prawdopodobnie w okolice grobów szybowych w poblizu 

piramid Unasa i Teti, wykorzystywanych wtórnie w okresie Ptolemejskim), gdzie: [...] Przy jednej 

dosyc wielkiej pyramide wpuscilismy sie w jedno antrum, glebokie kilkanascie lokiet, gdzie potem w 

skale pod ziemia nalezlismy wiele antra albo pieczur, w których wielkie mnóstwo ludzi 

pochowanych bylo, z których cial mumia biora93. Kupilem natenczas dwie ciele zupelne, mezczyzny i 

bialej glowy, u Arabów, któresmy nalezli w trunach, obie za dwa cekiny [...]94. 

Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” widzial piramidy, mumie a nawet dwie z nich kupil,  

aby przywiezc na Litwe. Podrózny widzial tez dziwne zwierzeta, jak krokodyl, pieczary cmentarne 

oraz mieszkanców miasta – Arabów. W miejscowosci Gize (obecnie El Giza w Egipcie), autor 
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diarusza równiez zachwycal sie piramidami oraz Delta Nilu:  A Delta sie zowie, skad Nilus sie dzieli 

[...] cztery mile nizej Kairo95. 17 wrzesnia ksiaze „Sierotka” udal sie do miejscowosci Fua (miasto 

Famagusta (?) na Cyprze), która zaslynela dzieki owocom granatu. Com je widzial, byly barzo 

wielkie96 – pisal.  

Podsumowujac egipska czesc wyprawy warto zaznaczyc, iz ksiaze Radziwill byl pierwszym 

Polakiem, który ujawnil – i zrealizowal – prawdziwie „egiptologiczne” zainteresowania wedlug 

dostepnych nam dzis swiadectw historycznych. Nie bylo to zwiedzanie Egiptu w dzisiejszym 

rozumieniu tego slowa. Ksiaze jedynie zwiedzal trase Delty Nilu wiodaca przez wazniejsze miasta: 

Damietta (obecnie miasto Dimyat w Egipcie), Kair, Aleksandria (obecnie Al-Iskandariyyah w 

Egipcie). Nalezy jednak uswiadomic sobie, iz w wieku XVI nawet taki szlak byl nielatwy, co 

zreszta slusznie przysporzylo pielgrzymowi slawe bez mala ogólnoeuropejska. Wspominalam, ze na 

tym obszarze doszlo do nabycia przez ksiecia mumii. Okreslenie mumia biora odnosi czytelników i 

odbiorców do jednej z najdziwniejszych medyczno – farmaceutycznych praktyk kultury 

europejskiej: starte na proszek mumie egipskie wówczas powszechnie dostepne w aptekach, nawet 

do XIX wieku uzywane byly jako lekarstwo na najrózniejsze dolegliwosci. Produkt ten 

importowano niemal na skale przemyslowa. Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” mial jednak 

wobec zakupionych mumii zamiary bardziej nowoczesne, wrecz muzealnicze. Pisal: [...] Umyslilem 

wziasc z soba ty ciala, abym to byl tu w Europie pokazal, jako je tam najduja, zwlaszcza ze calkiem 

nie widzialem, aby tu kiedy w nasze kraje przywiezc kto mial97.  

Chce zauwazyc, ze ksiaze bacznie obserwowal „wystrój” wnetrza piramid, w których widzial 

balwany, fajansowe figurki z uszebti (z jakiejsi mocnej gliny, modre albo blekitne [...] tak robione, 

jako dziecie male powijaja, z wiela charakterów egipskich napisane98), moze figurki ptaka Sokara-

Ozyrysa (balwany wietsze, drugie na lokciu [lokciowej dlugosci] sa okolo cial polozone99), a nawet 

urny kanopskie (niektóre podobne ludziom, drugie zas ptakom, zwierzetom, gadzinom100), czy 

ewentualnie posazki Besa (figurom takim, jako wiec u nas szatana maluja101). Starannie ksiaze 

szykowal zbiory do transportu: tak ze wszystkim, jako uwinione byly, kazde cialo na troje 

rozdzieliwszy, kazalem wlozyc w krobie wielkie, ze bylo szesc pudel dlugich, a siódme z róznymi 
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balwanami102. Jednakze widocznie los tak chcial, ze nie udalo sie ksieciu przywiesc mumie. Mumie 

zostaly wyrzucone do morza, gdyz uwazano, ze spowodowaly nieszczescie. Tlumaczyl to pózniej 

tak: Pospolicie twierdza zeglarze, iz w którymkolwiek okrecie jest mumia, albo wielkiego 

niebezpieczenstwa, albo zginienia okret nie ujdzie103. Wszystko wskazuje na to, iz przepadly 

bezpowrotnie nie tylko same mumie, ale i, pierwsza byc moze, polska kolekcja egiptologiczna.  

Ostatnim punktem w peregrynacji byla Aleksandria (obecnie Al-Iskandariyyah w Egipcie). 

Zostal nia ksiaze Radziwill bardzo zachwycony, gdyz i po dziejszy czas ma w sobie, tedy plac ten 

przed portem jest barzo wielki i cudny, o którym historycy pisza, ze sypany [...]104. 

Droga powrotna do Rzeczypospolitej Obojga Narodów wiodla ksiecia Mikolaja Krzysztofa 

Radziwilla „Sierotke” ta sama trasa, która i rozpoczynala sie pielgrzymka – przez Krete i wyspy 

wloskie. O tym, ze droga prowadzila przez te same miejsca, znajdujemy potwierdzenie w samym 

diariuszu, poczynajac od fragmentu datowanego 19 pazdziernika 1583 r.: Nazajutrz tluklismy sie 

caly dzien miedzy Rodisem a insula Carpathos, po wlosku Scarpanto105 (obecnie Scarpanto we 

Wloszech zachodnich106). Na poczatku rozdzialu zaznaczalam, iz ksiaze byl obeznany mitami i 

legendami Greków i Rzymian, wiec przytacza mit, o narodzinach Ateny Pallas. 24 pazdziernika 

„Sierotka” z rana przybyl do Sitii (obecnie Siteía port i najwazniejsze miasto wschodniego 

wybrzeza Krety107). W tej miejscowosci uczestniczyl we Mszy swietej w obrzadku 

greckokatolickim oraz zostal przyjety przez szlachcica Cornari. Dnia 30 pazdziernika zapis w 

diariuszu przedstawia przybycie do Kandii: Barzo zla droga skalista ledwie ku poludniu 

przyjachalismy do Kandii108. W dzien imienin swietego Mikolaja (biskupa z Miry) podróznik 

znalazl sie w Piscopi109 (obecnie Piscopi w Grecji110):  [...] Na zmierzchu przyjachalem do Piscopi. 

Dnia 8 grudnia  patnik przybyl do Kanei, olim [góra; wzgórze] Cydonia111 (obecnie Chania na 

Krecie 112). Wspominal takze o Krecie,  ze [...] O tej Krecie wiele ich pisze, a zwlaszcza Plinius, aby 

miala miec w sobie za czasów dawnych sto miast, ja nic nie wspominam, gdyzem ja jedno 

przejazdem widzial, ale znac z ruin, ze barzo wiele miast miala; u mnie to podobna, co Plinius 

                                                 
102 Tamze, s. 205.  
103 Tamze, s. 205.  
104 Tamze, s. 183.  
105 Tamze, s. 200.  
106 J. Burkholder, G. Mancini, S. Northcott (i in.), tl. M. Fraczak, M. Przylubski,  100 skarbów Wloch, Warszawa 2009, s. 
132. 
107 M. Ellingham, M. Du bin (i in.), tl.  A. Binek, op. cit., s. 674. 
108 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 212. 
109 Tamze, s. 214.  
110 M. Ellingham, M. Dubin, (i in.), tl. A. Binek , op. cit., s. 687. 
111 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 215. 
112 M. Ellingham, M. Dubin (i in.), op. cit., s. 688. 
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pisze 113. 11 lutego 1583 roku autor diariusza zanotowal: Rano zoczylismy insule wenecka Cerigo, 

olim Cythera, tak zec114. Kolejno zaloga wjezdzala do portów. 14 lutego  zawineli do portu Qauglie i 

obserwowali polów przepiórek. Nastepnego dnia byli juz w porcie Braccio de Marina, który 

znajdowal sie pod panowaniem tureckim, zas 17 lutego zawineli do portu w  Vituli . 19 lutego 

peregrynant znajdowal sie obok wyspy Prodona (obecnie Prodano na Cyprze115), [...] Gdzie barzo 

wiele swini dzikich116. 20 lutego przyplyneli do Zante, gdzie widzieli rozbity okret. 1 marca w mili 

od Korfu  (obecnie Kérkira stolica Wysp Jonskich117) bohater dziela byl w klasztorze 

greckokatolickim Panny Marii, zas 2 marca – w kosciele S. Sviridi. 8 marca zaloga dotarla do 

Lecce. Takze w tym dniu Radziwill  zwiedzil Bari  (obecnie Provincia di Bari  we Wloszech 

poludniowych118), gdzie dano mu siedmiu Hiszpanów na koniach, którzy mie az do Baru 

prowadzili119. Bari to miejscowosc, gdzie wówczas w roku 1584 spoczal juz proch polskiej królowej 

i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Wielkiej Ksiezny Litewskiej, Bony Sforza120. Podrózny 

zostawil nam opis grobu wladczyni: [...] Ukazano mi cialo królowej Bony, które w zachrystii w 

wielkim kosciele lezy w trunie, aksamitem czarnym powleczonej, nie pochowane, cale jeno czesc 

wargi wierzchniej sie nadpsowala121.  

Dnia 9 marca „Sierotka” przybyl do miasta Ostunii (obecnie Provincia di Ostunia we 

Wloszech poludniowych122), miasta wloskiego, lezacego na wzgórzu. 19 marca podczas wyjazdu z 

Pescary (obecnie Provincia di Pescara we Wloszech) doszlo do obrabowania ksiecia, podczas 

którego zostaly skradzione pamiatki z peregrynacji. Po uplywie 3 dni patnicy przybyli do Tronta 

(obecnie San Benedetto del Tronto w poludniowych Wloszech123), miejscowosci, która niegdys 

nalezala do papieza. Wielka Sobote, czyli [...] Sobote Kwietna124 spedzil w Loreto (obecnie Loreto 

we Wloszech125). Kolejnie przemieszczal sie statkiem przez Katolike (obecnie Cattollica) i Arimini 

(wspólczesnie Rimini we Wloszech Pólnocnych126); Malamoke (obecnie Malamocco we Wloszech 

                                                 
113 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 216. 
114 Tamze, s. 222.  
115 A. Szalencowa, Cypr, Bielsko-Biala 2006, s. 328. 
116 M. K. Radziwill „Sierotka”, Podróz do Ziemi Swietej..., op. cit., s. 225. 
117 M. Ellingham, M. Dubin (i in.), tl.  A. Binek, Grecja , Bielsko-Biala 1998, s. 811. 
118 J. Burkholder, G. Mancini, S. Northcott (i in.), tl. M. Fraczak, M. Przylubski, op. cit., s. 164. 
119 M. K. Radziwill „Sierotka”, Podróz do Ziemi Swietej..., op. cit., s. 233. 
120 K. Hartleb, Polskie dzienniki podrózy w XVI wieku, jako zródla do wspólnej kultury, Lwów 1920, s. 67. 
121 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 233. 
122 J. Burkholder, G. Mancini, S. Northcott (i in.), tl. M. Fraczak, M. Przylubski, op. cit., Warszawa 2009, s. 160. 
123 R. Belford, C. Woolfrey, M. Dunford, tl. B. Bryzek, Wlochy czesc Srodkowa, Bielsko-Biala 1999, s. 341. 
124 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 242. 
125 R. Belford, C. Woolfrey, M. Dunford, tl. B. Bryzek, Bielsko-Biala 1999, s. 50. 
126 Ibidem. 
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w Wenecji127), miejsca z którego patnicy wyplyneli w peregrynacje. Pózniej przybyl do Wenecji. 

Wpis datowany 5 maja brzmi: [...] Wyjachalem z Wenecji ku ojczyznie na Trydent (obecnie Trient 

we Wloszech pólnocnych128), Iszpruk (obecnie Innsbruck obecna stolica regionu Tyrol w 

Austrii129), Hala (obecnie Hall polozona 9 km na wsch. od Innsbrucka  w Austrii130), skad Dunajem 

do Wiednia 131. Wieden (obecnie Wien – stolica Austrii 132).  2 lipca ksiaze Mikolaj Krzysztof 

Radziwill „Sierotka” odnotowal [...] Do ojczystego gniazda Nieswiza anno MDLXXXIII, 

wyjachawszy na te swoje peregrynacje stamtadze XVI Septemberis anno Domini MDLXXXII133. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
127 J. Burkholder, G. Mancini, S. Northcott (i in.), tl. M. Fraczak, M. Przylubski, op. cit., Warszawa 2009, s. 48. 
128 J. Burkholder, G. Mancini, S. Northcott, (i in.), tl. M . Fraczak, M. Przylubski, op. cit., s. 50. 
129 M. Honan, Austria, Bielsko-Biala 1999, tl. K. Dastych, s. 270. 
130 Tamze, s. 282.  
131 Tamze, s. 246.  
132 Tamze, s. 428.  
133 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 247. 
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ROZDZIAL V 
Co ogladal ksiaze podczas peregrynacji 

 

Sprawozdanie z podrózy, które autor spisal w diariuszu, odznacza sie wielka precyzja. 

Czytelnik wedrujac z autorem w swej wyobrazni odczuwa wznioslosc  chwili, ogrom a nawet 

bogactwo zwiedzanych wnetrz. Powyzsza teze mozna uzasadnic na podstawie przesledzenia 

odwiedzanych przez autora pomników architektury, do których nalezy zaliczyc swiatynie katolickie, 

miejsca sakralne zwiazane z postacia Mesjasza. W podobny sposób mozna ocenic widziane obiekty 

nawiazujace do swiata starozytnego: kolumne Pompejusza, obelisk czyli Igle Kleopatry, piramidy 

egipskie, nekropolie, Sfinksa i muzulmanskie „moschee”, czyli meczety.  

Zaiste renesansowe zainteresowanie w ksieciu wzbudzaly nietypowe dla oka ówczesnego 

Europejczyka drzewa i krzewy rosnace na terenie Dalekiego Wschodu, i ich owoce. Co ciekawe 

Radziwill, najbardziej byl zachwycony owocem banana, który porównal do uprawianego na 

ziemiach ojczystych – ogórka.  

Swiat fauny takze zostal opisany na kartach diariusza. Autor obserwowal rózne gatunki 

zwierzat, a niektórych przedstawicieli swiata zwierzecego jak zyberka, lasze, koczkodana, 2 

koziorozców zabral jako pamiatke do rodzimego Nieswieza. 

Z ogromna bacznoscia ksiaze ogladal rzeki, jeziora oraz morza, którymi takze przeplywal i to 

róznymi srodkami komunikacji wodnej, jak na przyklad – dzerma, barka, statkiem. 

Ponizej omówie szerszej pielgrzymke ksiecia Mikolaja Krzysztofa Radziwilla „Sierotki”, która 

jest interesujaca nie tylko ze wzgledu na zwiedzane obiekty, miasta, ale takze i cuda natury, czyli 

zwierzeta, dary przyrody, osoby spotykane podczas wedrówki, srodki komunikacji, jakimi ksiaze 

Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” sie poruszal, obserwowane obyczaje i tradycje w 

zwiedzanych miastach, twórczosc ludowa oraz miejsce objawienia sie Najswietszej Panienki.  

Zanim przejde do analizy diariusza, zasygnalizuje, iz stalymi kompanami podrózy ksiecia 

podróznika z Litwy „Sierotki” byli: Jerzy Kos – szlachcic rodem z Prus, Michal Konarski – magnat 

pochodzacy z Prus1, Jedrzej Skorulski – Litwin, Leonard Pacificus – jezuita, o nim wspominalam 

nieco wczesniej, Jan Szulc – cyrulik, Jeremiasz Germek – kucharz, który przylaczyl sie pózniej, 

oraz Slazak Baron Abraham De Dohna2. 

 

 

 
                                                 
1 M. K. Radvila „Našlaitelis“, Kelione i Jeruzale, paruoše. J. Kiaupiene, Vilnius 1990, psl. 16. 
2 K. Hartleb, Polskie..., Lwów 1920, s. 24. 
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1. Miejsca sakralne  
 

Ksiaze Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” skrupulatnie podal nam informacje zwiazane z 

wyznaniem rzymskokatolickim na zwiedzanym terenie, o odpustach, jakie mozna uzyskac w tym 

lub innym miejscu kultu, a nawet o mozliwosciach uczestnictwa w nabozenstwach w kosciolach 

wyznania greckiego, gdy w poblizu brak swiatyni rzymskokatolickiej 3.  

W kregu zainteresowan ksiecia znalazly sie równiez architektura, urbanistyka, rzezba i 

malarstwo. Podrózny zwracal takze uwage na sprawy techniczno-konstrukcyjne, dociekliwie 

analizowal problemy urbanistyki i fortyfikacji oraz przekazal interesujace obserwacje dziel sztuki 

starozytnej. 

Zanim przejde do omówienia widzianych przez podróznika obiektów, chcialabym zacytowac 

XIX–wieczny przewodnik autorstwa Edwarda Feitzingera. Radziwilla „Sierotke” oraz Edwarda 

Feitzingera jako autorów lacza te same odwiedzane obiekty na terenie Ziemi Swietej, mimo ze 

dziela ich ze trzy stulecia. Feitzinger pochodzil z Cieszyna i rozpowszechnial na Slasku polskie 

utwory patriotyczne, kalendarze i dziela popularnonaukowe, takze wspomniany przeze mnie 

przewodnik po Ziemi Swietej. Autor stwierdza : Za czasów boskiego Zbawiciela byla Ziemia Swieta4 

podzielona na cztery prowincye: Judea poludniowa, i najwieksza czesc kraju, Samarya, na pólnoc 

od Judei, Galilea, na pólnoc od Samaryi i Perea na lewej, wschodniej stronie Jordanu. 

Przychodzien ze strony morza od zachodu wyladowawszy w Jaffie, za czasów Chrystusa Joppe 

nazwanej, widzi najprzód przed soba piekna, kwiecista, urodzajna, zwolna sie podnoszaca sie blon, 

umajona we wiosnie strojem róz, tulipanów, narcyzów, gwozdzików, lilii itd., porozsiewanymi 

wioskami, gaikami oliwnemi, ogrodami pomaranczowemi i niwami bujnych zbóz 5. 

Pierwszym obiektem sakralnym, który zostal ukazany w diariuszu Radziwilla, byla swiatynia 

rzymskokatolicka – Kosciól Grobu Swietego6 w Jeruzalem. Bazylika Grobu Panskiego – kosciól w 

Jerozolimie, z czasów bizantyjskich (po IV w. po Chr.), zbudowany zostal nad grobem Jezusa. 

Dzisiejsza budowla nawiazuje do kosciola wzniesionego przez krzyzowców (1149 r. po Chr.). 

Obecnie Bazylika Grobu Panskiego znajduje sie pod zróznicowanym prawnie i liturgicznie 

zarzadem szesciu wspólno t: katolików, prawoslawnego Kosciola greckiego, Ormian, syrejczyków, 

Koptów i Etiopczyków, oraz obejmuje dwadziescia dwie kaplice. W I w. po Chrystusie miejsce to 

znajdowalo sie na zewnatrz murów Jerozolimy, w porzuconym kamieniolomie7. Jest to miejsce, o 

                                                 
3 T. Bernatowicz, Miles Christianus..., s. 145. 
4 Patrz: aneks nr 7. 
5 E. Feitzinger, Pielgrzymka przez Ziemie Swieta z 8 obrazkami , Cieszyn 1890 -94, s. 3. 
6 Patrz: aneks nr 8. 
7 Encyklopedia Biblijna ..., s. 86. 



 51 

którym XVI–wieczny autor diariusza tak pisze: [...] Wszedszy zaraz w kosciól, weszlismy do kaplice 

Grobu Swietego, zmówiwszy pacierz i pozdrowienie anielskie z modlitwa do Pana Boga, 

calowawszy to miejsce swiete [...] Po zmartwychwstaniu swoim Pan Chrystus najpierwiej ukazal sie 

Pannie Maryjej, matce swojej . Tamze najpierwiej u oltarza mniejszego w prawo u drzwi, na którym 

jest sztuka wielka slupa tego, przy którym biczowan Pan Chrystus (kamien tego slupa jest czerwony 

porphites, jako widziec moze, gdyzem go troche przywiózl z soba do kosciola nieswizskiego, który od 

tego slupa jest ulozony [...] 8. Dalej autor kontynuuje: [...] Do wiezienia, w którym, póki krzyz 

gotowano, Pan Chrystus siedzial; jest maluczkie, niskie i ciemne, bo okna nigdziej nie masz, gdyz w 

skale wykowane [...]. Mija sie po lewie oltarz Longini, który bok Pana Chrystusów wlócznia przebil. 

[...] Zatem do kaplice, gdzie Krzyz swiety od Heleny sw. jest nalezion, do której na dól wiecej niz 

trzydziesci stopni sie idzie. A w lewie w pól onych stopni zostaje kaplica samej sw. Heleny. W tej 

kaplicy Nalezienia swietego Krzyza oltarz wielki katolicki. Po prawie w bok oltarzyk maluczki 

grecki. [...] do kaplice samej sw. Heleny, która Kosciól prze dziwne, swiete a gorace do Pana Boga 

sprawy tak uczcil [...]9. 

Powyzej fragment ilustruje ogromna precyzje z jaka autor opisuje miejsca kultu religijnego, po 

czym porusza sprawy powiazane z odpustem, jak calkowitym, tak tez czesciowym. 

Kolejnym obiektem sakralnym zaslugujacym na nasza uwage, jest [...] Slup nagrawania, slup 

niski, miazszy, z kamienia szarawego, na którym w domu Pilatowym Zbawiciela naszego cierniowa 

korona koronowano i wszystkie nagrzyska czyniono, który pien tam przeniosla sw. Helena 10. Swieta 

Helena – to matka Konstantyna Wielkiego, nawrócona na chrzescijanstwo przez syna. Wedlug 

legendy miala odnalezc drzewo Krzyza Sw.  zarzadziwszy jego poszukiwania na skutek wizji syna, 

który mial ujrzec krzyz na niebie z napisem: Pod tym znakiem zwyciezysz, lac. In hoc signo vinces11. 

Nastepnym zabytkiem spotkanym przez peregrynanta z Litwy byla Góra Calvariae, czyli Góra 

Kalwarii, jest to – wedlug Ewangelii – miejsce ukrzyzowania Chrystusa, z lac. czaszka od calvus 

(lysy), stacje meki Chrystusa, cykl obrazów oraz rzezb; miejsce (zazwyczaj ogród na wzgórzu), 

gdzie je rozmieszczano, odtwarzajace symbolicznie scenerie Kalwarii w Ziemi Swietej, cel 

pielgrzymek kompanii patników12.  Radziwill opisuje to tak: [...] Juz na góre Calvariae idzie sie i 

prosto mija sie po lewie miejsce, gdzie stal krzyz Pana Chrystusów, a naprzód ida do miejsca, gdzie 

na krzyz Pana Zbawiciela naszego przybijano. Tam oltarz i w lewo drugi maly, oba katolików; 

                                                 
8 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 51. 
9 Tamze, op. cit., s. 52. 
10 Tamze, s. 53. 
11 W. Kopalinski, Slownik..., Warszawa 2003, s. 406.  
12 Tamze, s. 505.  
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miedzy nimi marmurem róznym polozono te miejsce, Gdzie na krzyz Pana Chrystusa wbijano13. Nie 

mniej istotne miejsce kultu ksiaze przedstawil: [...] Gdzie Pan Chrystus na krzyzu podniesion i 

wstawion, gdyz to mniejsce jako na póltora lokcia wynieslejsze w skale wykopano, glebiny lokiec14 

dobry15.  

Poza tym zostal wspomniany kamien lezacy w kosciele: [...] Ida do kamienia, który lezy w 

kosciele ku drzwiom, przez które do kosciola wchodza; ma byc ten, na którym Pana Chrystusa, 

zdjawszy z krzyza, pomazywali Józef z Nikodemem; jest kamien szary, dlugi na 4 lokcie, szerza malo 

nie póltora. Katolickie miejsce16.  

Równiez waznym miejscem sakralnym na trasie pielgrzymki jest Grób Panski. O nim 

wspólczesne zródla zaznaczaja: [...] Wedlug tradycji grób Chrystusa, który wzbudzil tyle emocji u 

rzemieslników Konstantyna i który odcieli od otaczajacej go skaly tak, aby mógl stac osobno w calej 

okazalosci. Pierwszy kontakt z tym obiektem moze byc dosyc szokujacy. Jest to bowiem 

dziewietnastowieczna rotunda, podparta metalowymi wspornikami, aby sie nie zawalila. [...] 

Historia dokonala tu okrutnego spustoszenia grobu; ich prace zniszczy po wielkim pozarze w 1808 

r., w 1927 roku budynek oslabilo gwaltowne trzesienie ziemi [...]. Nie zwazajac na brzydote i zly 

stan techniczny tego miejsca, ludzie zatrzymuja sie tam w celu zadumy nad wydarzeniami, które ono 

upamietnia, a byc moze wchodzac do srodka, laczacego z tysiacami innych, którzy tu dziekowali za 

zmartwychwstanie. Dobra nowina, jaka glosi ten szczególowy grobowiec, polega wlasciwie nad tym, 

ze on jest pusty17. Z kolei wydanie wczesniejsze, pochodzace z 1942 roku i dotyczace opisu Grobu 

Panskiego, przedstawia w nastepujacy sposób: Obecna Kaplica, zbudowana przez Greków w r. 1810 

[...]. Na szczycie jej znajduje sie kopulka w stylu moskiewiskim. Front zas zdobia 4 kolumny, trzy 

obrazy, przed kazdym z nich wisi lampa; najwyzsza nalezy do Lacinników, do Greków, a trzecia do 

Ormian. Tak samo podzielone sa wielkie swieczniki stojace przy wejsciu. Calosc kaplicy nie ma 

scisle okreslonego stylu. Na prawo od wejscia znajduje sie na nieznacznym wzniesieniu plyta 

bialego marmuru na miejscu, gdzie zlozono Najswietsze Cialo Chrystusa Pana i gdzie czekalo Ono 

od wieczora w piatek do niedzielnego poranka na triumf Zmartwychwstania. Jak na wierzch tak i 

przód Grobu pokryte sa obecnie plytami z bialego marmuru. Sciane wzdluz Grobu zdobia az trzy 

obrazy Zmartwychwstania. Jeden wielki srodkowy, plaskorzezba w bialym marmurze nalezy do 

                                                 
13 Tamze, s. 54. 
14 Lokiec – dawna miara dlugosci ludzkiego przedramienia wraz z dlonia, od stawu lokciowego do konca srodkowego 
palca, stanowiaca trzecia czesc saznia i dzie laca sie na 2 stopy; lokiec kupiecki krakowski od XV wieku i królewski do 
1764 roku wynosily niecale 60 cm, inne od 47,5 do 78 cm. Zr.: W. Kopalinski, Slownik... , Kraków 1991, s. 624. 
15 Tamze, s. 54.  
16 Tamze, s. 55. 
17 P. Walker, op. cit., s. 195 – 196. 
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Greków, po lewej stronie t.j. po stronie Ewangelii jest wypukly odlew metalowy (kolor mosiadzu), 

ten nalezy do Lacinników; po prawej stronie t.j. po stronie epistuly, jest zwykly obraz, (druk 

kolorowy), wlasnosc Ormian18. Autor kontynuuje dalej: Wewnatrz Grobu znajduje sie 15 wiszacych 

lamp, z których piec srodkowych nalezy do Lacinników, piec z prawej strony do Greków, cztery z 

lewej do Ormian, a jedna do Koptów19. Dla porównania, w relacji diariusza Radziwilla Grób 

przedstawiony zostal bardziej szczególowo: [...] Ida ku kaplicy Grobu Swietego i naprzód trzykroc 

obchodza wkolo, a mijajac drzwi, zawsze wszyscy na kolanach klekaja; potem, ze procesja wszystka 

dla miejsca malego wnisc nie moze, wchodzi zakonnik ten, co napomnienie czyni, a za nim 

pielgrzymowie, którzy potem koleja wchodza juz tam w samy Grób przez drzwiczki niskie; a po 

prawie, na póltora lokcia wzwyz, jest jako lawa, na której najswietsze cialo polozone bylo. Grób 

Swiety jest catholicum, w nim [...], bo w tej kaplicy okraglej, która przed Grobem Swietym, jest tylko 

kamien niski [...]20. Rozmiary kaplicy Grobu Panskiego podal wielokrotnie cytowany przeze mnie 

XIX–wieczny przewodnik E. Feitzingera: [...] Dluga stóp 30, szeroka stóp21 18, a 50 stóp wysoka22. 

Natomiast wydanie pózniejsze przewodnika, o który opieralam sie nieco wyzej, zaznacza rozmiary: 

ma ksztalt prostokatny; posiada 8, 30 m. dlugosci, a 5, 90 m. szerokosci i tylez wysokosci23. 

Nastepnym obserwowanym przez podróznika z Litwy obiektem sakralnym byl kosciól 

swietego Jakuba, o którym zostala umieszczona wzmianka w diariuszu: [...] Naprzód kosciól wielki 

ormianski na tym miejscu, gdzie Herod dal sciac sw. Jakuba Mniejszego. Wszedszy w kosciól, oltarz 

po lewie w pól kosciola przy murze; na tym miejscu meczenstwo przyjal ten swiety uczen Pana 

Chrystusów24. 

 „Sierotka” zwiedzil takze dom Annasza: Dom Annae, gdzie naprzód Pan Chrystus 

przywiezion, tez ormianski; kosciól tez tamze niewielki25. Annasz to w biblijny kaplan zydowski, 

tesc Kajfasza 26. Podrózny wspominal o kosciele Swietego Zbawiciela, który zostal zbudowany w 

miejscu domu Kajfasza: [...] W prawa reke wielkiego oltarza ciemnica, gdzie Pan Chrystus przez 

                                                 
18 A. Borkowski, Grób Chrystusa Pana i Kalwaria, Jerozolima 1942, s. 13 – 14. 
19 Tamze, s. 14. 
20 Tamze, s. 55. 
21 Stopa – jednostka dlugosci o wartosci zaleznej od czasu i rejonu, do 1819 roku wynosila ona 29,78 cm. 1 stopa = 1/2 
lokcia. Zr.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Stopa_polska [przegladane 13 I 2010]. 
22 E. Feitzinger, op. c it., s. 12. 
23 A. Borkowski, op. cit., s. 13. 
24 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 60. 
25 Ibidem. 
26W. Kopalinski, Slownik ..., Kraków 1991, s. 44. 
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noc siedzial, ciezkie nagrawania cierpiac, jako w pasji czytamy27. Kajfasz – to przydomek Józefa, 

arcykaplana zydowskiego od 18 do ok. 37 roku, ziecia i nastepcy Annasza28. 

W diariuszu równiez odnajdujemy slad wieczernika: [...] Na cisnieniu kamienia jest 

coenaculum albo wieczernik, gdzie Zbawiciel nasz wieczerza ostatnia sprawowal, a wnisc tam nie 

wolno chrzescijanom [ani zydom], bo jest moschea29 turecka, tedy kleczac ku temu miejscu a 

pacierz i pozdrowienie anielskie mówiac, pielgrzymowie [...]30. Wieczernik – (Sala na górze), izba, 

w której Jezus spozyl Ostatnia Wieczer ze z uczniami. Równiez uczniowie zbierali sie w niej przed 

Piecdziesiatnica. Sala, z która dzisiaj utozsamia sie z wieczernikiem, znajduje sie w budynku, który 

uwaza sie tez za grób Dawida (chociaz Dawid zostal pochowany w swoim miescie na wzgórzu). 

Budynek ten dopiero zaczeto kojarzyc z wieczernikiem dopiero w X w. po Chrystusie31. 

Peregrynant odwiedzil takze miejsce narodzin Najswietszej Marii Panny gdyz, w dziele pojawila sie 

wzmianka; Na dole jest mieszkania kilka, gdzie ukazuja mieszkanie Panny Najswiet szej i miejsce 

urodzenia Jej, gdyz chca niektórzy, ze sie tam urodzila32. Na górze kosciól wielki cudny dedicationis 

S. Annae33, gdzie tradycja upatrywala dom sw. Joachima i sw. Anny, rodziców Marii. Joachim – nie 

wymieniony w Biblii ojciec Marii, Matki Jezusa Chrystusa. Apokryficzna Protoewangelia Jakuba 

(2 pol. II w.) mówi o zamoznym posiadaczu trzód Joachima, którego malzenstwo z Anna az do 

podeszlego wieku pozostawalo  bezdzietna34. Anna – nie wymieniona w Biblii matka Marii, która to 

Maria stanie sie Matka Jezusa Chrystusa 35. 

W dolinie Jozefatowej podróznik przebywal w kapliczce [...] Gdzie byl grób Najswietszej 

Panny, jest i oltarz; sluchalismy tam mszej czytanej, tóra mial frater Ioannes de Florentia36.  

Przebywajac na Górze Oliwnej37 podróznik widzial Ogród Oliwny, [...] Gdzie pan Chrystus 

poiman, a idzie sie prosto do kamienia wielkiego, który zowa Apostolski Kamien, tam gdzie 

Apostolowie, snem zmorzeni, napominani ku czujnosci byli. Na cisnieniu kamienia to miejsce, gdzie 

Pan Chrystus sie Bogu Ojcu modlil38. Poza tym swieta Helena wybudowala przesliczny kosciól 

Wniebowstapienia, jej syn przykladem wystawil na Kalwaryi swiatynie wspaniala jako pomnik 

                                                 
27 Tamze, s. 60. 
28 W. Kopalinski, Slownik ..., Kraków 1991, s. 449. 
29 Moschea patrz Meczet turecki – muzulmanska budowla kultowa pelniaca funkcje domu modlitwy [...], Zr.: Slownik 
wyrazów obcych, pod red. J. Tokarskiego, Warszawa 1978, s. 462. 
30 Tamze, s. 61. 
31 Encyklopedia Biblijna..., s. 1332. 
32 Tamze, s. 62. 
33 Ibidem. 
34 M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych , Kraków 1995, s. 266. 
35 Tamze, s. 66. 
36 Ibidem. 
37 Patrz: aneks nr 9. 
38 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 63. 
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zwycieskiego powstania chrzescijanstwa39. Wspominany w tej pracy imperator rzymski Konstantyn 

Wielki, syn sw. Heleny edyktem mediolanskim z 313 roku zabronil przesladowania chrzescijan i  za 

jego panowania chrzescijanstwo otrzyma lo status religii panstwowej40. 

Ksiaze Radziwill „Sierotka” byl takze na mostku, którym prowadzono Pana Jezusa na góre 

Golgoty. Wspólczesnie to miejsce o ksztalcie bloku wapiennego, o trzech szczytach, na wschodzie  

od Jerozolimy, oddzielone od miasta dolina rzeki Cedron. Wedlug Nowego Testamentu, to miejsce 

wniebowstapienia Chrystusa (jest tam pw. kosciól Wniebowstapienia z IV w.)41. O mostku 

peregrynant zapisal: Mostek murowany, przy którym w prawo skala szeroka i plaska, na której znac 

znaki rak i kolan i konce palców od nóg Pana Zbawiciela naszego, gdzie padl, zepchniony z mostku, 

gdy go poimanego wiedli. Tam to swiete miejsce caluje kazdy42.  

Wedrownik przebywal obok krynicy fons Draconis, co oznacza zródlo Smocze. Tam 

Najswietsza Maria Panna czerpala wode oraz prala swe bialoglowskie rzeczy43. Podrózny z Litwy 

widzial równiez zródlo Syloe, które obecnie jest kanalem w Jerozolimie. Niegdys bylo to glówne 

zródlo zaopatrzenia w wode starozytnej Jerozolimy, ze zbiornkiem wodnym pod nazwa sadzawka 

Siloam (Siloe)44.  

W trakcie pielgrzymki „Sierotka” przebywal równiez w miejscu wskrzeszenia Lazarza : [...] 

Zupelnie caly [grób] ; na dól osm stopni, w skale wykopany; tam jest oltarz maly z kamienia, którym 

byl grób zawalon [...]. Z tego antrum cztery stopnie na dól, dopiero sam grób, gdzie Lazarz lezal, 

dwa lokcia szeroki, a wzdluz ze cztery; ten wszystek grób jest katolików45. Lazarz to brat Marii i 

Marty, przyjaciel Jezusa, wskrzeszony przez niego w 4 dni po smierci, patron tredowatych, pod 

którego wezwaniem wzniesiono wiele szpitali46. Przy opisie grobu Lazarza zostaje wspomniana 

obok stojaca swiatynia turecka – meczet.  

Przebywajac we wsi Betania widzial pielgrzym z Litwy domy Marty i Marii Magdaleny, 

gdzie równiez jest mozliwosc uzyskania odpustu na okres siedmiu lat. Marta i Maria to osoby, 

wedlug Ewangelii Lukasza, 10, 38-42; Jana, 11, 1; 12, 2-3, siostry Lazarza, którego Jezus wskrzesil 

w Betanii 47. Maria Magdalena – tzn. z Magdalii nad jeziorem Genazaret, swieta kobieta, która – 

                                                 
39 E. Feitzinger, op. cit., s. 9. 
40 N. Letukiene, J. Gineika ..., psl. 23. 
41 W. Kopalinski, Slownik..., Warszawa 2003, s. 370.  
42M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 64. 
43 Tamze, s. 65. 
44 Encyklopedia Biblijna ..., s. 412. 
45 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 76. 
46 W. Kopalinski, Slownik..., Warszawa 2003, s. 692. 
47 Ibidem.  
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wedlug Biblii – mial Zbawiciel uleczyc ze zlych duchów, obecna byla na pogrzebie Chrystusa i 

jedna z tych niewiast, która zobaczyla, ze grób jest pusty48.  

Kolejnie podrózny przeniósl sie na miejsce zmartwychwstania Jezusa, o czym zaznaczyl, ze 

niegdys byl tu kosciól zbudowany przez swieta Helene, ale zostal zburzony: [...] Skad Pan Chrystus 

do nieba wstapil49.  

„Sierotka” przebywal na górze, gdzie Pan Chrystus plakal nad miastem;50. Z tej góry widzial 

Salomonów kosciól: [...] Ale jest kaplica dosyc wielka, okragla na osm gran51 (mym zdaniem bodaj 

nie wietsza, niz kosciól okragly Panny Maryi w Rzymie, który zowa S. Maria Rotunda), olowem 

nakryta, w pól placu, który jest wielki, jednak dluzszy niz szerszy [...]52. Gdy ksiaze schodzil z tej 

góry, takze odwiedzil miejsce, gdzie Pan Chrystus uczyl pacierza Apostolów, byla tam kaplica, ale 

zburzona. Slup tam kamienny jeden caly na tym miejscu lezy53.  

Podrózny mijal brame swietego Szczepana oraz miejsce, gdzie swiety zostal ukamienowany54. 

Mijajac owe zabytki zmierzal ku Bydlecej sadzawce, która zaslynela z cudów uzdrowienia. Ksiaze 

takze widzial pretorium – miejsce, w którym zasiadal niegdys Poncjusz Pilat, namiestnik rzymski. 

Jednakze owe miejsce kultu chrzescijanskiego zostalo zagrabione przez Turków.  

Od Palacu Pilatowego rozpoczyna sie Droga Krzyzowa55. Droga ta prowadzila Pana Jezusa na 

smierc, krzyz na sobie niosacego56. XIX–wieczny przewodnik E. Feitzingera o Drodze Krzyzowej 

podaje nastepujaca relacje: [...] Zwiedzmy droge, która Zbawiciel, niosac krzyz na ramionach, szedl 

ku Kalwarii. Nazywa sie ja „Via dolorosa” t.j. Droga bolesci. Dlugosci wynosi mniej wiecej 850 – 

900 kroków. Lezace slupy albo wmurowane kamienie wskazuja pojedyncze pasye. [...] Reszta pasyj 

jest w kosciele sw. Grobu57. Nasz bohater takze znajdowal sie w miejscu Bramy Sadowej, gdzie 

zloczynców wywodzono na miejsce Golgota58. O wygladzie zewnetrznym tego miejsca szerzej 

podaje  przewodnik A. Borkowskiego, stwierdzajac, ze wierzcholek Golgoty tworzy niewielka 

plaszczyzne, jej powierzchnia wynosi 11,45 metrów ze wschodu na zachód, i 9,25 metrów z 

pólnocy na poludnie. Tylko czwarta czesc calej przestrzeni na stronie pólnocnowschodniej 

                                                 
48 Tamze, s. 729. 
49M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit ., s. 77. 
50 Tamze, s. 78. 
51 Gran – 1. wyrazna, ostro zarysowana linia zetkniecia sie dwóch scian; ostra krawedz, kant 2. waski grzbiet górski, 
stromo opadajacy na obie strony, krawedz utworzona przez stykajace sie zbocza. Zr.: Popularny slownik jezyka 
polskiego, pod red. E. Sobol, Warszawa 2003, s. 246.  
52 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 79. 
53 Ibidem. 
54 W. Kopalinski, Slownik..., Warszawa 2003, s. 1262. 
55 Patrz aneks: nr 10. 
56 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit.,  s. 81. 
57 E. Feitzinger, op. cit., s. 14. 
58 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 82. 
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spoczywa wprost na skale, reszta stoi na podbudowaniu, które tworzy dolne pietro59. Wnetrze 

Golgoty60 ukazuje niejednokrotnie wspominany XIX–wieczny przewodnik. E. Feitzingera: [...] Na 

prawo od tego przedsionka wznosi sie obmurowana skala Kalwarii czyli Golgoty, z kosciólkiem, do 

którego 18 stopni prowadzi61. 

Bedac w Betleem, Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” ogladal miejsce, gdzie sie Pan 

Chrystus narodzil: [...] Wchodzi sie do kaplice, która z osminascie lokci dluga, a z osm albo 

dziewiec szeroka. Tam na przeciwko drzwiom oltarz, pod którym to miejsce naznaczone marmurem, 

na którym to sie Pan Chrystus urodzil. Na oltarzu wykowano na kamieniu: Tu z Panny Maryjej 

Jezus Chrystus narodzic sie raczyl [...]62. Bazylika Narodzenia Panskiego zbudowana zostala 

pierwotnie przez Konstantyna w poczatkach IV wieku, a nastepnie poddana renowacji w VI wieku z 

inicjatywy cesarza rzymskiego Justyniana. Bazylika uniknela zniszczenia podczas kolejnych 

najazdów i jest obecnie najstarszym, nieprzerwanie funkcjonalnym kosciolem na swiecie. [...] Jej 

dlugosc i otwarta architektura daja wyobrazenie o cechach stylu bizantyjskiego. [...] Pomieszczenie 

to, z wielka iloscia swiec i pokrytych azbestem ozdób, robi dosc tajemnicze wrazenie, jest bowiem 

jedna z wielu starozytnych grot, spotykanych czesto na tylach wiejskich domostw z I wieku. Te 

wlasnie grote; ze wzgledu na jej szczególne polozenie, postawiono w IV wieku uczynic symbolem 

narodzin Jezusa, czego wyrazem jest gwiazda znajdujaca sie na posadzce po prawej stronie63. [...] 

Tradycja mówiaca o tym, ze Jezus urodzil sie w pieczarze, siega roku 135, zas w I wieku pieczary 

takie rzeczywiscie istnialy na zachodnich obrzezach tamtejszych wiosek. Budowniczowie 

Konstantyna mogli czerpac informacje z tradycji lokalnych, od wielu pokolen pielegnowanych 

przez chrzescijan. Jest wiec calkiem prawdopodobne, ze gdzies w tej wlasnie okolicy Maryja powila 

swego Pierworodnego. Jest to sceneria chwili, kiedy Bóg stal sie Czlowiekiem64. Ponownie posluze 

sie XIX–wiecznym przewodnikiem E. Feitzingera, który pisze: [...] Groty Narodzenia, jaskini, w 

której pasterze zwykli byli szukac schronienia przed niepogoda, jakich ta zmieniona dzis jest w 

kaplice. Ma ona 30 stóp dlugosci, 11 szerokosci, a 9 wysokosci, a sciany jej sa pokryte pieknymi 

plytami marmurowemi: 32 lampy, zawsze gorejace, oswiecaja ja 65. Nieco glebiej na stronie 

wschodniej jest glówna komora groty: Kaplica Narodzenia Jezusa Chrystusa: Gwiazda z bialego 

marmuru, otoczona srebrna korona z podpisem: Hic de virgine Maria Jezus Christus natus est. (tj. 

                                                 
59 A. Borkowski, op. cit., s. 21. 
60 Patrz: aneks nr  11. 
61 E. Feitzinger, op. cit., s. 11. 
62 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 86. 
63 P. Walker, op. cit., s. 27. 
64 Tamze, s. 28. 
65 E. Feitzinger, op. cit., s. 18. 
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Tu z Dziewicy Maryi urodzon jest Jezus Chrystus) oznacza miejsce, Zbawiciel swiata przyszedl na 

swiat66.  

Peregrynant z Litwy przebywal takze w miejscu rzezi niewiniatek, [...] Gdzie dziatki, pobite 

od Heroda, miano pochowac 67. Jak wiadome król Herod zyl okolo 73-4 p.n.e., syn Idumejczyka 

Antypatra i córki szejka arabskiego, dzieki przyjazni z Markiem Antoniuszem w 37 roku p.n.e. 

zostal królem Judei, a po bitwie pod Akcjum zyskal laski Oktawiana Augusta. Jako poplecznik 

Rzymu i propagator poganstwa, znienawidzony przez Zydów usilowal ich uspokoic przez 

odbudowe i rozbudowe swiatyni jerozolimskiej. Rzadzil sprawnie, zalozyl wiele miast i warowni68. 

Odwiedzil równiez grób swietego Hieronima oraz miejsce zamieszkania swietego, gdzie Biblia 

swieta przekladal Sw. Hieronim69. Nalezy wyjasnic, ze Swiety Hieronim (ok. 347-420) ze Strydonu 

w Dalmacji, ojciec i doktor kosciola zachodniego, ksztalcony w Rzymie [...]70. Radziwill takze 

odwiedzil kapliczke wybudowana przez swieta Helene, która to kapliczka przypominala o 

wedrówce Przenajswietszej Rodziny do Egiptu.  Podróznik przebywal w jaskini swietego Jana 

Chrzciciela, gdzie swiety zamieszkal.  

W innym miejscu diariusza pióra Radziwilla takze znajdujemy opis wieczernika, który autor 

uzupelnil o istotne szczególy. Mianowicie podal on, ze [...] Sala jest dluga na dwadziescia lokiet, 

jasna i wesola, z jednej strony tylko trzy okna majac wielkie w podwórze, sklepista, a przez 

posrzodek Sali trzy slupy albo filary ida z cudnego marmuru, na których sklep sie trzyma71. 

Peregrynat wspominal o górach i wgórzach, które takze naleza do miejsc sakralnych. Pierwsza 

góre, która zobaczyl byl, Syjon. Znajdowal sie na poludnie od obecnego kompleksu Wzgórza 

Swiatynnego, polozonego bezposrednio na pólnoc od niego. Wzgórze to po obydwu swoich stokach,    

wschodnim i zachodnim, ma waskie strome doliny, które zbiegaja sie na jego poludniowym 

krancu72. Znajduja sie  tu dwa miejsca tradycyjnie otaczane czcia: Grób Dawida oraz Wieczernik73 

Najwietsza i najwyzsza [...] wietsza czesc przed miastem [...]74. Wspominany przeze mnie 

przewodnik E. Feitzingera uzupelnil powyzsza informacje: Byla i jest Jerozolima zbudowana na 

czterech pagórkach. Najwiekszym jest Syon z Miastem Dawida. Tutaj przed wybudowaniem swiatyni 

                                                 
66 Ibidem. 
67M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 87. 
68 W. Kopalinski, Slownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2003, s. 417.  
69 Tamze, s. 87. 
70W. Kopalinski, Slownik..., Kraków 1991, s. 378. 
71M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 103. 
72 Encyklopedia Biblijna ..., s. 1155. 
73Tamze, s. 1156. 
74M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 105. 
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znajdowala sie skrzynia przymierza75. Druga góra, która widzial ksiaze, byla Góra Królewska, 

obecnie wzgórze Akra. Na niej stal palac króla Heroda76. Trzecia wspominana góra to Moriath, 

gdzie miescil sie kosciól Salomonów. Kolejnym szczytem wspominanym w diariuszu zostala Góra 

Calvariae, miejsce odkupienia za ludzkie grzechy i slabosci.  

Podróznik w dziele wspomnial o kaplicy zwanej de Apparitione, gdzie byl przy drzwiach 

oltarz sw. Maryi Magdaleny; wlasnie tu we wschodniej czesci zostal odnaleziony Krzyz Swiety, na 

którym zostal ukrzyzowany Jezus Chrystus. Przy tej miejscowosci autor podal takze, iz Grecy maja 

swa cerkiew, która ma carskie worota77. Ksiaze podal równiez miejsce wiezienia swietej Katarzyny: 

[...] Sklepik maly, niski, a tuz niedaleko dwa wysokie i miazsze slupy (kazdy z nich z jednego 

kamienia, który czerwonasy), gdzie meczenska korone wziela78. Swieta Katarzyna  z Aleksandrii, 

legendarna dziewica z IV w., skazana na rozdarcie na kole zaopatrzonym w szpice, cudownie 

uniknela tortur, ale potem scieta79. „Sierotka” zaznaczyl równiez, iz byl w kosciele sw. Marka.  

Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” ominal Góre Tabor znajdujaca sie na poludniowym 

zachodzie od jeziora Genazaret. Inna nazwe tej góry odnotowal cytowany informator XIX–wieczny, 

informujac ze jest to Góra Przemienienia Panskiego80: Ze trzech stron spadzista, przewyzsza ona 

przylegle góry o wiecej niz 200 stóp. Wierzcholek jej zarosniety debami, krzewami i bujna trawa, 

tworzy równine szeroka ½  godziny, a dluga 8 minut81. 

O swoim opuszczeniu miejsc swietych autor diariusza podal nastepujaca uwage: [...] Potem 

pogodzili sie kupcy z nim (sandzakiem82), dawszy mu niemalo, a wtem, ze wiatr byl przeciwny, az 

dziewiatego Octobris wyjachalismy83. 

 

 

2. Kolumna i obelisk 

 

Oprócz pamiatek architektury sakralnej ksiaze Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” z 

ogromnym zafascynowaniem ogladal pomniki architektoniczne, wywodzace sie ze swiata 

starozytnego. Byly to kolumny i obeliski.  

                                                 
75 E. Feitzinger, op. cit., s. 5. 
76 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 106. 
77 Tamze, 114. 
78 Tamze, s. 186. 
79 W. Kopalinski, Slownik..., Warszawa 2003, s. 524. 
80 Patrz: aneks nr 12. 
81 E. Feitzinger, op. cit., s. 23. 
82 Sandzak - w dawnej Turcji czesc wilajetu. Zr.: http://www.sjp.pl/sand [przegladane: 21 I 2010]. 
83M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 197. 
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Ksiaze zafascynowany kolumna Pompejusza w diariuszu pozostawil jej opis: [...]  Na wysokiej 

górze jest kolumna Pompeii84, rzecz i cudna, i dziwna, bo basis albo podnózek , na którym stoi, jest 

wzwyz lokci szesnascie, na cztery granie, kazda strona lokci dziewiec. Na tym podnózniku dopiero 

slup sam z kamienia jednego, okragly, wysokosci lokci szescdziesiat, wkolo sazni cztery; na tym 

slupie znowu wysoczko zasie kamien gronowity, wysoki lokci dziesiec, tak ze wszystka ta kolumna 

ma wzwyz lokci 86; kamienia cudnego, gladkiego, szarego jednak w samym slupie okraglym troche 

czerwonosci sie przebija i zda sie, ze by inszy mial byc kamien, niz w podnózku i w tym, co na 

wierzchu. [...] O tej kolumnie, ze historykowie pisza, jako ja Iulius cesarz postawil, i skad nazwana 

Pompeii, ja bawic nie chce85. W istocie, cesarz Juliusz Cezar byl rzymskim wodzem, mezem stanu i 

pisarzem. Po swietnej wczesnej karierze politycznej, w której zablysnal jako mówca i dowódca w 

Hiszpanii, zostal wybrany konsulem [...]. Wprowadzil liczne reformy, z których najtrawalsza 

okazala sie reforma kalendarza: weszla w zycie 1 stycznia 45 r. przed nasza era, z niewielkimi 

zmianami obowiazuje do dzis. Cezar przeszedl do historii jako jedna z najslawniejszych postaci, 

wielki polityk, administrator, wódz, najwiekszy po Cyceronie mówca swego czasu i autor 

Pamietników o wojnie galickiej i O wojnie domowej86 .  

Z kolei o obelisku87 patnik z Litwy wspominal w nastepujacych slowach: [...] Ogledywalem 

obeliscum, który jest w miescie z czerwonego porphite, granowity; wszedzie characteres 

hieroglyphici na nim sa wykonane. Rzecz cudna i wysoka; acz go juz niemalo w ziemie weszlo, 

jednak jeszcze dosyc go wzwyz, moze dochodzic okolo czterdziestu lokiet od ziemie do wierzchu, 

wszedzie na kazda strone przy ziemi malo nie na póltora saznia 88 szeroki89. 

 

 

3. Nekropolie  

                

Na trasie swej pielgrzymki podróznik z Litwy ogladal równiez starozytne cmentarze. Pierwsze 

wrazenia zostaly zanotowane w nastepujacy sposób: [...] Widzielismy tez groby królów francuskich: 

Balduini et regis Godefridi Bulloni, brata jego rodzonego, którzy Ziemie Swieta wzieli, a samo 

Hieruzalem 39 dnia po oblezeniu roku 1098 [...] Sa jeszcze inszych piec lub szesc grobów, na 

                                                 
84 Patrz: aneks nr 13. 
85M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 182. 
86 W. Kopalinski, Slownik..., Warszawa 2003, s. 157 – 158. 
87 Patrz: aneks nr 14. 
88 Sazen – niemetryczna, antropometryczna jednostka dlugosci. Miara miala dlugosc rozpostartych ramion doroslego 
mezczyzny. W Polsce on wynosil okolo 2 metrów. Zr.: Popularny ..., s. 904. 
89 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 186. 
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jedenze ksztalt wszystkie, ale z trudnoscia czytane byc moga dla dawnosci czasu90. Inny opis 

dotyczacy cmentarzy zamiejskich, z powodu oszczednosci placów, glosi: [...] Sa pogrzeby 

(cmentarze) katolickie, które miejsca dane z dawna na pogrzeby, gdyz w miescie nikomu nie wolno 

byc pochowanym i sami Turcy przed miastem sie grzeba [...]91. Kolejne odwiedzane groby, ksiaze 

porównal do piramid: [...] Zostawiwszy po lewie grób Absalonów, który jest z kamienia zywego jako 

pyramis, z dziesiec lokiet wzw yz, a nie jako slup co Adrichom pisze. Drugi tez grób Zachariasza92, 

syna Barachiaszowego, który takze pyramis, ale nizsza i mniejsza 93.  

Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” widzial groby królów judzkich, które przedtem byly w 

miescie [...]94. Ogladal takze w kaplicach trumny kamienne – sarkofagi. Zadziwilo go to, ze byly 

one wmurowane w sciane, nagrobki takze zostaly inkrustowane, czego wczesniej nigdzie nie 

ogladal.  

Ksiaze przybyl w drodze powrotnej do klasztoru greckiego w Kandii, gdzie zobaczyl  

niezrozumiala dlan inskrypcje. W diariuszu tak to wytlumaczyl: [...] Baja poetowie, ze grób 

Jowiszów, i niektórzy twierdza, iz jest inskrypcja jakas stara grecka, której wyczytac juz nie moze, i 

ze ledwie litere druga poznac. Georgius Cedrenus pisze, ze izby taki nadpis byc mial: Hic situs est 

picus, qui est Iuppiter mortus 95(Tu lezy pogrzebiony dzieciol, który jest zmarlym Jowiszem)96. 

Wracajac do Ojczyzny magnat zajechal do miejscowosci Barii, gdzie widzial trumne z prochami 

królowej Bony Sforza, zony króla Zygmunta I Starego, o czym juz wspominalam w swej pracy. 

 

 

4. Piramidy 

 

Piramidy97 sa takze elementem swiata starozytnego, egipskiego, ogladal je Mikolaj Krzysztof 

Radziwill „Sierotka”. Pierwsza zauwazona przez peregrynanta budowla byla piramida w ksztalcie 

kwadratu. Podróznik zapisal: Budowana ta jest wielka pyramis wielkim kwadratem, jakoby na 

ksztalt samorodnej góry, w czym sztuke osobna uczyniono, to jest acz granowita, a co dalej ku górze 

wezsza, jednak tak kamienie ukladano nierówno, które wapnem spojono, zeby widziec, iz rzecz 

                                                 
90Tamze, s. 57. 
91Tamze, s. 61. 
92 Zachariasz – kaplan zydowski, z oddzialu Abiasza; ojciec sw. Jana Chrzciciela, Zr.: Pismo Swiete Starego i Nowego 
Testamentu, Poznan – Warszawa 1990, s. 1180. 
93 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 63. 
94 Tamze, s. 104. 
95 Tamze, s. 213. 
96 Ibidem. 
97 Patrz aneks: nr 15. 
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robiona i dziwnym misterstwem, a k temu zeby tez niejakim obyczajem zdala sie byc góra 

przyrodzona. [...] na scianach wzory jakies tez wyciosane; chca zeby to tych samych królów gmachy 

byly98.  

O drugiej piramidzie autor zauwazyl, ze jest nizsza od poprzedniej. Wnetrze jej równiez bylo 

ukladane gladko i barzo slisko, i umyslnie tak spajano kamienie, zeby wnisc nie mógl [...]99.  

Trzecia piramida znajdowala sie blizej miasta Rhodopis: [...] Gladko robiona, ze wnisc na nie 

najmniej nie moze100.  

Poza trzema piramidami Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” widzial Sfinksa 

egipskiego 101. W kulturze egipskiej sfinks to symbol wladzy królewskiej.  Przedstawiano go jako 

lezacego lwa z twarza faraona 102. O Sfinksie zapisal tak: [...] Jest glowa i z szyja az po plece tejze 

wszetecznice, siedm lokci wzwyz, z zywego kamienia, ubiorem dziwnym, ale malo uczciwym103. 

Nalezy zauwazyc, ze Radziwill „Sierotka” swoimi zainteresowaniami starozytnym Egiptem 

wyprzedzil badaczy europejskich o ponad 300 lat, gdyz dopiero przybycie Napoleona do Afryki 

sprzyjalo zainteresowaniu sie uczonych starozytnym Egiptem104. 

W Kairze obserwowal Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” inny rodzaj piramid, których 

wielka czesc schowana byla pod ziemia i nawet je badal: [...] Jachalismy dobra mile miedzy 

pyramides, ty które ku poludniowi ida, przy których jest wiele pieczur pod ziemia w skale 

wykowanych, co znac, ze albo parochiane byly, albo wiec familie tam sie chowaly; teraz zawia l 

piasek, ze az tamci ludzie szukaja tych okien wierzchnich (które sa jako studnie), z których piasek 

wyrzuciwszy, wpuszczaja sie tam na powoziech na dól. [...] Takzec tam miedzy nimi przy jednej 

dosyc wielkiej pyramide wpuscilismy sie w jedno antrum, glebokie na kilkanascie lokiet [...]105.   

 

 

5. Swiatynie niekatolick ie 

 

Glównym celem peregrynacji pielgrzyma z Litwy byla Ziemia Swieta i pamiatki kultu 

rzymskokatolickiego. Jednakze ksiaze równiez bacznie obserwowal swiatynie innych wyznan, 

czego dal dowód w opisie podrózy. Niekiedy spotykal na trasie swej pielgrzymki greckie cerkwie 
                                                 
98 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 152. 
99 Ibidem. 
100 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 154. 
101 Patrz: aneks nr 16. 
102 A. Wheatley, S. Reid, Archeologija , vert. G. Matukeviciene, Kaunas 2006, ps l. 42. 
103 Tamze, s. 154.  
104 A. Wheatley, S. Reid, Archeologija , vert. G. Matukeviciene, Kaunas 2006, ps l. 46. 
105 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 174. 
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lub muzulmanskie moschee. Radziwill sam byl katolikiem, ale swiatynie wzbudzaly jego 

renesansowe zainteresowanie. 

W diariuszu zapisal: Ogledywalismy tez przedniejsze moschee, ale jednak nie wchodzac w nie. 

Pierwsza, jako u nas cathedralis, Giamalazar106 (obecnie Gamia el-Azhar w Kairze 107), gdzie 

patriarcha turecki i z santonami mieszka; ma osm placów, a dwa tak wielkie, ze po tysiacu lokci 

pewnie byc moga, i tak to twierdza [...] jest wietsza niz lubelskie miasto108. O drugim meczecie 

Babzuele109 (obecnie Bab Zuwele w Kairze 110) napisal, ze zostal zbudowany po to, by tam móc 

karac zloczynców: [...] Teraz na pamiatke tego wietsza czesc zloczynców tam wiesza, jakosmy to 

czesto widali111. Trzecia swiatynia, Saraffia112 (obecnie Gamia el-Aszraf w Kairze 113) miala 

spelniac role twierdzy, gdyz [...] Annales egipskie opisuja [...]114.  

Kazdy z ogladanych meczetów doczekal sie charakterystyki na kartach diariusza. 

Oto czwarta swiatynie Aromele115 (obecnie Gamia Sultan Hasan w Kairze116), okreslil tako  

polozona przed zamkiem, barzo wielka i najcudniejsza ze wszystkich; która Assan soltan117 

zbudowal118. O piatej Morasten119 (obecnie Muristan Kalaum w Kairze120), poinformowal, ze 

istnieje przy niej szpital121. Szósta Igamalissen122 okreslona zostala jako bardzo wielka i ladna 123 

(obecnie el-Merdani w Kairze 124). Zas o siódmej Giamachison125 (obecnie Gamia Ibu Tulun w 

Kairze126), napisal, ze  ma przy sobie najwyzsza wieze127.  

W krótkim podsumowaniu dotyczacym meczetów ksiaze stwierdzil, ze one maja kraty w 

oknach, a okna wychodza na dwór. Jesli zblizano sie do swiatyni na koniu, lub na osle mozna  bylo  

                                                 
106 Cytat za: M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 166. 
107 Ilustrowana encyklopedia..., s. 159. 
108 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 166. 
109 Cytat za: M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 167. 
110 Ilustrowana encyklopedia Religii Swiata, pod red. W. Wolarskiego, Poznan 2002, s. 302. 
111 Tamze, s. 167.  
112 Ibidem. 
113 Tamze, s. 302.  
114 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 167. 
115 Cytat za:  M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 168. 
116 Slownik wiedzy o religiach , pod red. K. Banka, Bielsko-Biala 2007, s. 154. 
117 Sultan – tytul panujacego w niektórych krajach muzulmanskich, zwlaszcza w dawnej Turcji; osoba noszaca ten tytul. 
Zr.: Popularny..., s. 974. 
118 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 168. 
119 Cytat za: M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 169. 
120 Ilustrowana encyklopedia..., Poznan 2002, s. 302. 
121 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 169. 
122 Cytat za: M . K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 169. 
123Tamze, s. 302. 
124 Ilustrowana encyklopedia..., Poznan 2002, s. 302. 
125 Cytat za: M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 169. 
126 Slownik wiedzy..., s. 146. 
127 Tamze, s. 169.  
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wszystko obserwowac, co sie dzieje wewnatrz. Aby to zilustrowac posluze sie  cytatem z dziela : 

Czestosmy widzieli santony z drugimi w niej obiedwajace na ziemi wedle zwyczaju tureckiego; 

podczas jedwab w tych dluzszych moscheach krecono kolami, strzepki do szat i pasamany gotowano, 

i insza robote, która kolatania nie ma, odprawowano128. 

 

 

6. Jeziora, morza, rzeki 

 

Srodowisko wodne zawsze towarzyszylo peregrynantowi z Litwy. Chcialabym przedstawic 

wybiórczo bardziej znaczace zbiorniki wodne, które znalazly sie na drodze Radziwilla „Sierotki”. 

Mniej znane krynice, zródla, jeziora, rzeki i morza pomine, gdyz dla wspólczesnego odbiorcy dziela 

ich nazwy nie majac znaczacych konotacji. 

Pierwszym wspominanym w diariuszu jeziorem w Ziemi Swietej jest Jordan129. Jak wiadomo, 

XVI–wieczny podrózny o nim napisal tak: Rano przyjachalismy do mostu, który i sami Turcy zowa 

Jakuba patriarchy; szeroki i mocno zbudowany, idzie sie przez rzeke Jordan [(rzeka tam na prawej 

rece dwie odnodze ma: jedna zowa Jor, druga Dan, a zlaczaja sie wyzej mostu – acz opodal – i 

rzeke i jedno tez nazwisko ze dwu, Jor-dan czynia)], który stamtad niedaleko [w górach] sie 

poczyna130. Przebywajac obok domu Jakubowego131, podrózny zanotowal nastepne jezioro – 

Tiberiadis, albo Genazaret 132 i podal jego charakterystyke: Dluza tego jeziora133 jest moim zdaniem 

okolo dziesiaci mil naszych, a szerza, jako gdzie jednak podobno trzy mile ledwie dochodzi134.  

 Bedac w Dolinie Jozefatowej ksiaze ogladal rzeczke Cedron135, która bierze swój poczatek od 

grobu Najswietszej Panny. Patnik pisze o niej tak: [...] A jest wody tej, która na wiosne bywa, albo 

ze dzdzów [...] Góra Oliwna, tedy z onych potoków, co z gór sciekaja, rzeczka sie czyni; lecie 

wysycha, jednak dla tej wody nizej [...]136. Obecnie Cedron jest dolina polozona na wschód od 

Jerozolimy, miedzy Góra Swiatynna a Góra Oliwna. Pierwotnie wody Gichon wplywaly do 

Cedronu, lecz król Ezechiasz kazal zbudowac kanal, który skierowal wody do sadzawki Siloe137. 

                                                 
128 Ibidem. 
129 Patrz: aneks nr 17. 
130 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 43. 
131 Jakub – patriarcha biblijny z ksiegi Genesis, syn Izaaka i Rebeki, mlodszy brat blizniak Ezawa [...]. Zr.: W. 
Kopalinski, Slownik..., Warszawa 2003, s. 464. 
132 Jezioro Genazaret ma 20 km dlugosci i do 12 km szerokosci. 
133 Patrz: aneks nr 18. 
134 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 43. 
135 Cedron – rzeczka i dolina o identycznej nazwie. Zr.: Encyklopedia Biblijna , ..., s. 138 – 139. 
136 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 64. 
137 Encyklopedia Biblijna..., s. 138. 
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Pielgrzym z Litwy odnotowal w diariuszu o tym, ze jeden z Arabów mial obowiazek 

doprowadzic patników do Morza Siarczystego138 i do Jordanu. (Obecnie te morze nosi nazwe Morza 

Martwego) i do Jordanu 139. Autor diariusza tak opisal wyglad morza: [...] Gdy dniec poczelo, 

ujrzelismy Morze Siarczyste140, a dwie godzinie na dzien przyjachalismy na brzeg. To morze albo 

raczej jezioro (bo jedno dwadziescia mil wzdluz, a gdzie na szerz szesc albo siedm mil) jest na tym 

miejscu, gdzie sie dla grzechu zapadlo piec miast [...]. Piszac owych pieciu miastach, autor mial na 

mysli biblijne: Sodome, Gomore, Sochor, Amone i Sebion141. 

Innym obiektem wodnym byl Nil142. Autor diariusza podziwial na kartach diariusza, jego 

widok: [...] Rzeki Nilu, która od wschodu slonca, po lewie majac nad morzem i nad rzeka zamek 

Damiata mocny, granowity, wieza na kazdym rogu, a mury z kwadratu [...] Wjachawszy juz w 

Nilum, na brzegu bocianów barzo wiele widac, którzy tam zalataja od nas [...], gdy w sierpniu Nilus 

wylewa. Zaczem po polach gadzin mnóstwo bywa, które osychaja tam, gdy Nilus w ziemie wsiaknie; 

kaczek tez zielonych i blekitnych143[...] Skad sie Nilus dzieli: pierwiej na dwoje, cztery mile nizej 

Kairo[...]144. Obecnie Nil tez stanowi linie zycia Egiptu. Nil jest najdluzsza i z pewnoscia jedna z 

najpiekniejszych rzek na swiecie. Dolnego biegu rzeki nie zasilaja zadne doplywy ani regularne 

opady deszczu, jednakze co roku, w polowie lata, poziom wody podnosil sie, a dolina cala 

wypelniala sie woda. Z tego powodu niegdys wioski budowano na specjalnych nasypach, które 

starozytni pisarze porównywali do wysp. Zdarzaly sie lata, kiedy poziom wody podnosil sie tak 

wysoko, ze zniszczeniu ulegaly cale wioski i miasta. Zródla Nilu pozostawaly nieodkryte az do 

1850 r. i dopiero pózniejsza wiedze, która uzyskano na temat rzeki, pozwolila zaprojektowac dwie 

tamy. Dzieki tamom oraz powstaniu Jeziora Nasesera (najwiekszy na swiecie sztuczny zbiornik 

wodny) powodzie ustaly, mozliwe tez stalo sie zbieranie plonów kilka razy do roku. Jednak Nil po 

raz pierwszy pierwszy w literaturze opisany przez Mikolaja Krzysztofa Radziwilla „Sierotke”.  

Wciaz jest wazny dla mieszkanców kraju, jak i przed tysiacami lat145. Obecnie Nil zamieszkuja tu 

okazale ryby (metrowe okonie nilowe nikogo nie dziwia, a najwieksza ryba wazyla 200 kg) i 

krokodyle nilowe, które nie przedostaja sie ponizej tamy, ale od czasu do czasu pokazuja sie w 

jeziorze146.   

                                                 
138 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 96. 
139Patrz: aneks nr 19. 
140 Morze Martwe siega 76 km dlugosci i do 15 km szerokosci. 
141 Zr.:  M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 96. 
142 Nil –  najdluzsza rzeka na swiecie. 
143 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 135. 
144 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 147. 
145 S. Franquet, A. Sattin, op. cit., s. 24. 
146 Tamze, s. 12. 
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7. Srodki lokomocji 

 

Podczas swej wyprawy do Ziemi Swietej autor diariusza korzystal z dróg wodnych, jechal na  

osle lub koniu, badz szedl piechota.  

Na poczatku przedstawie ówczesna komunikacje wodna , o której pisze sie w diariuszu. 

Pierwszym statkiem, którym powinna byla rozpoczac sie podróz, byl zaglowiec: [...] Takzec za rada 

znajomych moich i swiadomych ludzi podali mi najpierwiej galion147, którego zwali Tornelli148. 

Tym statkiem Radziwill w podróz jednak nie wyruszyl. 

Nastepny statek, którym planowal rozpoczac podróz patnik z Litwy nazywal sie „Rudzina”, ale  

zaraz w koncu miesiaca stycznia roku tysiac piecset osmdziesiat trzeciego [...] uderzyl szturm, ze 

maluczko pod Chiozza miastem sie nie rozbil [...]149. W dlugo oczekiwana swa wedrówke ksiaze 

wybral sie gondola i tak to opisal: [...] W sobote przed Przewodnia Niedziela roku bozego tysiac 

piecset osiemdziesiat trzeciego, szesnastego kwietnia, godziny dwudziestej wtórej z Wenecji 

wyjachawszy na gunduli [...]150.  

Przybywszy do Malamoki nasz bohater przesiadl dopiero wszedl na okret, a bylo juz po 

zachodzie slonca151.  

 Z kolei w pierwszych dniach czerwca ksiaze z Litwy i jego towarzysze podrózowali równiez 

wynajetym okrecikiem, czego wspomnienie znajdujemy na kartach diariusza: Najalem okrecik, 

który w tamtych krajach zowa karamuzan, na którym byl zeglarz Arab chrzescijanin152. Radziwill 

„Sierotka” podrózowal takze galera: [...] Galera cudna, pozlocista wszystka, ale mniejsza niz 

chrzescijanskie (bo takie sa galery tureckie)153. 

Podrózujac po Egipcie ksiaze zmienial srodki komunikacji, poniewaz przemieszc zal sie z 

jednej miejscowosci do innej za pomoca barki lub dzermy154, co tez odnotowal w diariuszu: [...] 

Tam na barke wsiadszy, jachalem, gdzie okrety wielkie stoja, bo nie blizu miasta. Zatem wiatr nas 

wielki zastal, zesmy z barka nazad do dzermy nie mogli i przez noc bylismy na okrecie155. 

                                                 
147 Galion, czyli Dumasztowy zaglowiec 
148 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 11. 
149 Tamze, s. 12. 
150 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 16. Gondula, czyli gondola 1. waska lódz wioslowa z charakterystycznie 
wygietym dziobem uzywana przez przewozników weneckich. Zr.: Popularny..., s.  239. 
151 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 17. 
152 Tamze, s. 24. 
153 Tamze, s. 183.  
154 Patrz: aneks nr 20. 
155 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 131. 



 67 

O wedrówce na oslach autor przedstawil tylko nastepujaca krótka relacje: [...] Po obiedzie 

sposobilismy sie sobie na dzien jutrzejszy osly jachac do Betleem156. 

W trakcie swej podrózy Radziwill niemale odleglosci pokonywal piechota, jak chocby na Góre 

Kalwarii, badz Droge Bolesna, do Ogrodu Oliwnego do swiatyn katolickich, klasztorów, swiatyn 

muzulmanskich lub do piramid egipskich. Zilustrowac nastrój pieszych wedrówek patników, 

pomoze nastepny fragment diariusza: Rano wyszedszy z klasztora, szlismy przez brame Piscium, 

zostawiwszy po lewie zamek, który i teraz zowa zamek Pisanum157. 

 

8. Nietypowe gatunki flory 

 

Odwiedzajac swiete miejsca podróznik  z Litwy zwracal równiez uwage na bogactwo 

uprawianych roslin w tej czesci swiata. Przebywajac w Ogrodzie Oliwnym widzial [...] Drzew 

oliwnych tam niemalo158. Zupelnie inne drzewo podróznik ujrzal [...] Gdy do Hieruzalem jedzie sie 

do Jerycho, gdzie na prost ledwie by szesc mil bylo, a odmiana wielka, bo datlowe drzewa 159 okolo 

Jerycho prawie dojrzewaja160. Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” ogladal nietypowe Drzewo 

spalato, które drogie, a tez goraca potrzebuje161. Ksiaze zauwazyl równiez róze, która ówczesni 

medycy stosowali w poloznictwie. Napisal o niej, ze jest to: Róza jerychowa, która jest dziwna i 

wielka moc ma, gdy biala glowa przy porodzeniu niebezpieczenstwo cierpi, bo lekkie rodzenie 

sprawuje162. Podróznik zostal tez pod wrazeniem gaju cyprysowego nieznanego wówczas na Litwie. 

W diariuszu zanotowal: Zamnozyl ten szlachcic cyprys, ze niemaly gaj juz jest i pieknym porzadkiem 

drzewa rozsadzone163. 

 

 

9. Owoce 

 

Juz na poczatku peregrynacji ksiaze Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” byl ogromnie 

zdziwionym nietypowym owocem, którego spróbowal w Damaszku. Oto jego opis: [...] W 

                                                 
156 Tamze, s. 83. 
157 Ibidem. 
158 Tamze, s. 63. 
159 Daktylowiec – drzewo z rodziny palm, o dlugich pierzastych lisciach, dajace slodkie owoce; rosnie w Afryce i w Azji 
zwrotnikowej; palma daktylowa. Zr.:  Popularny slownik..., s. 122. 
160 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 99. 
161 Ibidem. 
162 Ibidem. 
163 Tamze, s. 212.  
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Damaszku frukt jeden, zalecajacy sie szczególnie dobrym smakiem, zowa go w wielu jezykach 

mauza. Zda sie naszym ogórkom podobny, tylko ze dluzszy, rubszy, roscie krzywo [...] w jednym 

peku, wiec skutkiem swego ciezaru jak dynie do ziemi przylegaja i gdyby tak dlugo lezaly, zgnija164. 

Mauza, to banan165. Autor stwierdzil takze, ze w owej ziemi rosna drzewa, których owoce swiety 

Hieronim w przekladzie Biblii nazwal [...] owocem z drzewa166, czyli rajska figa 167.  

Na kartach diariusza autor zaznaczyl, iz w Samarii168 juz sa skaly, jednak niewielkie, ale w 

sady wszelakie owoców barzo zyzne, a dolizny zasie miedzy górami dziwnie obfite, winnice tez i 

wielkie, i cudne, a przeto iz to troje wszystko pospolu, [...]  uprawa owoców nie wymaga takiego 

nakladu pracy jak uprawa roli169. W Galilei urodzaje zboza wszelakiego i owoce170.  

Wedrownik podziwial owoce granatu, które zachwycaly go swoja wielkoscia: [...] Z strony 

owoców tedy poma granati sa tak slawne, iz chca, ze nigdziej tak wielkich nie masz; jakoz, com je 

widzial, byly barzo wielkie171. Podczas uroczystego obiadu, który zostal urzadzony przez pewnego 

zamoznego Turka, nasz peregrynant zostal pod wrazeniem ogromnego winogrona: Kazal potem nam 

dac wina w groniech z Rodisu, które barzo wielkie, tak iz grona malo nie po trzy cwierci lokcia 

dlugie, a jagody, bezpiecznie rzeke, jako dobre sliwy172. 

 

 

10. Orientalna fauna Dalekiego Wschodu 

 

Ksiaze Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” odnotowywal we wlasnym diariuszu wszystkie  

„cuda i dziwy” Dalekiego Wschodu. Z zainteresowaniem badacza obserwowal swiat zwierzecy, 

który nie byl podobny do rodzimego. Nalezy zauwazyc, ze zbieranie pamiatek z odbytych podrózy 

bylo popularnym zajeciem w epoce Renesansu i Baroku. Podróznicy przywozili rózne „pamiatki”, 

które swiadczyly o odbytej wedrówce,  na przyklad skóry zwierzat egzotycznych czy nawet skóry 

krokodyli.  

                                                 
164 Tamze, s. 38. 
165 Tamze, s. 38. 
166Tamze, s. 39. 
167 Figa – drzewo figowe, figowiec; jego owoc. Z fr. Figue od lac. ficus. Zr.: W. Kopalinski, Slownik mitów i tradycji 
kultury, Warszawa 2003, s. 464. 
168 Samaria – obecnie miasto o wystepujace nazwie hebrajskiej Somaron, lub arabskiej Samariyyun. 
169 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 48. 
170 Ibidem. 
171 Tamze, s. 180.  
172 Tamze, s. 183.  
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Jednymi z pierwszych zwierzat, które zobaczyl wedrownik, byly nietoperze ukryte w jaskini. 

Tak oto pisal: [...] Wiele jest barzo tam pieczur albo jam podziemnych, dlaczego trzeba swiatlo ze 

soba miec. W tych lochach okrutnie wiele jest niedoperzów, którzy obaczywszy swiatlo lataja; 

zaczem barzo sie musi strzec, gdyz i w twarz czasem uderza, i swiece zgasza [...]173. Niedoperz, czyli 

nietoperz174 ssak zdolny do aktywnego lotu, pedzacy glównie nocny tryb zycia, posiadajacy blone 

lotna rozpieta miedzy konczynami przednimi, bokiem tulowia, konczynami tylnymi i ogonem175.  

Kolejnym zwierzeciem, które wzbudzilo niezwykle zainteresowanie podróznika, byl 

chameleon znaczy równiez wiatrozyl. Wiatrozyl, wschodnio-indyjska jaszczurka zmieniajaca swa 

barwe176. Oto jego opis: [...] O chameleoncie177, których trzech mieli w klasztorze zakonnicy, bo iz 

drzewek oliwnych kilka maja, po tych tam drzewiech sie chowaja. Jest na ksztalt jaszczurki i tejze 

wielkosci, ale nie kasze, bo geby nie ma, tylko wiatrem zywie. [...] Nie jest jadowity, barzo 

pomalusku chodzi i gdy czlowiek je wezmie i posadzi na sie, to tak bedzie pomaluczku chodzilo po 

czlowieku, az je zsadzi, bo i z drzewa nie znidzie nigdy, i przez dzien ledwie na lokciu sie ruszy. Sa 

przedsie miejscy jakoby czarne kropki po nim, ale platami nie wszystek pstry. Ze odmienia sobie 

farbe wedle masci, na która patrzy, to prawda [...] oczy ma wypukle, okragluchne i wesole, moze 

jednym okiem patrzyc na góre, a drugim na dól178.  

Kolejnymi przedstawicielami fauny, których ksiaze Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” 

spotkal podczas swej podrózy, byly jedwabniki179. Sa to motyle hodowane dla jedwabnego wlókna, 

wystepuje równiez w Europie 180. Jednakze i o nich autor w diariuszu zaznaczyl: Pókim mieszkal w 

Tripoli [...] a zwlaszcza drzew morwowych, na których chowaja robaki, co jedwab wypuszczaja, z 

czego tamci kupcy Murzyni i Syr iani wielki pozytek maja, bo barzo wiele jedwabiu do Europy 

posylaja181. 

Ksiaze Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” ogladal w tej miejscowosci równiez 

ichneumonów. Miedzy tymi sady czesto widac bylo owakie szczurki, co je faraonowymi zowa, a 

zwlaszcza przy wsi, gdzie wiec niezdrowo bywa, kiedy sie miedzy kury, gesi poneca182. Chcialabym 

przywolac opis dotyczacy szczurnika183, bo o to stworzenie chodzi: 1) zool. szczurnik, 2) mit. 

                                                 
173 Tamze, s. 21. 
174 Patrz: aneks nr 21. 
175 Slownik polszczyzny XVI wieku, pod red. F. Peplowskiego, t. 18, Wroclaw 1988, s. 136. 
176 Slownik jezyka polskiego, pod red. M. Orgelbranda, cz. I, Wilno 1861, s. 144. 
177 Patrz: aneks nr 22. 
178 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 117. 
179 Patrz: aneks nr 23. 
180 Nowa Encyklopedia..., s. 163. 
181 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 126. 
182 Tamze, s. 126.  
183 Patrz: aneks nr 24. 
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szczur poswiecony Latonie w Egipcie184. Z kolei przy hasle szczurnik odnalazlam definicje 1) zool. 

zwierze ssace, nalezae do rzedu drapieznych, zbikowatych185. Jest ich wiele gatunków, sa pospolite 

w Afryce.  

Nad Nilem widzial Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” bociany: [...] Na brzegu 

bocianów186 barzo wiele widac, którzy tam zalataja od nas, a iz w czas stad leca [...] kaczek187 tez 

zielonych i blekitnych na wysokich nogach188.  

Bociany, niewatpliwie byly znane magnatowi z pejzazu Litwy, ale juz hippotamy wywolaly 

zdziwienie. O nich napisal tak: [...] W rzece koni morskich cztery, barzo podobnych zubrom i 

postawa, i sierscia, i uroda, jedno ze bez rogów. Chca niektórzy, aby ty konie mialy byc 

odontyranni, [...], jednak poniewaz Cedrenus pisze, ze takowej wielkosci ta bestia miala, aby 

polknac calkiem mogla elefanta189, nie zda mi sie podobna, albowiem tego, któregosmy najwietszego 

widzieli i którego wielkosci tamci ludzie sie dziwowali, acz mógl wielkoscia przejsc elefanta, którego 

i zywego przedtem przytrafialo sie nam tez widziec, jednak zeby elefanta mógl calkiem pozrzec, 

zgola nie grzeczy190. Chce tu przytoczyc okreslenie slownikowe dotyczace hasla Kon morski191 : 

zool. kon rzeczny (hippotamus), podobny do slonia, mieszka w rzekach afrykanskich192. 

Interesujace, ze w opisie hippopotama zostalo wymienione kolejne zwierze, które elefant193, którego 

i zywego przedtem przytrafialo sie nam tez widziec 194. Byla to mowa o sloniu. 

Przebywajac w Egipcie nasz bohater widzial w Nilu krokodyla 195, którego wyglad byl 

zdumiewajacy: Ukazywano nam krokodyla, kiedy plynal przez Nil, ale iz byl opodal, nie moglismy 

mu dobrze przypatrzyc; podczas przecie grzbiet plynacego bylo widziec, gdy sobie poigrawal, by 

delfin na morzu. Znac, ze nie byl wielki, na mierny sazen196. Natomiast przebywajac w Kairze 

odnotowal, [...] Sa i na trzy saznie. Jam widzial jednego (acz niezywego) na lokci197 dziesiec 198.  

                                                 
184 Slownik jezyka polskiego, pod red. M. Orgelbranda, cz. I, Wilno 1861, s. 412. 
185 Tamze, s. 1626. 
186 Patrz: aneks nr 25. 
187 Patrz: aneks nr 26. 
188 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 135. 
189 Elefant – lac. slon 
190 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 136. 
191 Patrz: aneks nr 27. 
192 Slownik jezyka polskiego, pod red. M. Orgelbranda, cz. I, Wilno 1861, s. 523. 
193 Patrz: aneks nr 28. 
194 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 136. 
195 Patrz: aneks nr 29. 
196 M. K. Radziwill „Sierotka” op. cit., s. 179. 
197 Lokiec – jednostka miary i dlugosci o róznej wartosci w zaleznosci od panstwa, regionu i epoki historycznej. 
Tradycyjna miara nawiazujaca do sredniej dlugosci stawu lokciowego do dloni. W Polsce do roku 1819 wynosil 59,6 
cm. Zr.: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81okie%C4%87_(miara) [przegladane 12 10 2009].  
198 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 180.  



 71 

Dzieki swoim szerokim renesansowym zainteresowaniom Radziwill „Sierotka” zgromadzil 

wiele okazów fauny z nadzieja, ze przewiezie je do Nieswieza, na Litwe. Pisal o tym: Mialem zywe 

lamparty, kozierozce i insze rozmaite bestie z dalekich krain z soba zwierzat róznych najdzie dosyc 

w Aleksandrii; jakoz i ja kupilem ich byl nieco i niektóre zawiozlem do Europy: lampartów dwóch, 

szczurków faraonowych dwóch (które i w Aleksandrii w domiech widywalismy, a na polach barzo 

wiele, zwlaszcza w Syrii), kota, co zybet daje (ale tegom byl kazal kupic w Aleppo, gdym byl w 

Tripoli), koczkodana i samice siersci czerwonastej ( róznia od drugich, która biala glowe a chlopca 

mlodego barzo kasala, a przeciwko mezczyznie zasie skromna byla), k temu kotów morskich 

kilkanascie (ale z tych co najosobliwsze pozalewaly sie od walów morskich, [...] k temu papugi 

osobne. Kozierozce trzy tezem byl wywiózl z soba, ale dwa na morzu zdechly [...] Jest to zwierze 

dziwnie racze i niepodobno wierzyc o predkosci jego199.  

W powyzszym opisie zostaly zaprezentowane rózne gatunki fauny, zwierzeta wystepujace na 

owych obszarach i spotykane na terenie wspólczesnej Europy, Afryki, Azji. Autor wspominana w 

diariuszu lasze200. To zwierze nalezy do do rzedu drapieznych, zbikowatych201, wystepuje w 

Europie poludniowo-zachodniej, Afryce, Madagaskarze i poludniowej Azji202. Wspominany przez 

Radziwilla koczkodan203 oznacza po prostu malpe204. Z kolei zybet  – zybuczek to  zwierzatko od 

którego pochodzi pizmo zybuczkowe, czyli moszkowe. Lasica zybetu ma pod odchodniczkiem 

mieszek, w którym sie zbiera ciecz o bardzo mocniej woni, przypominajaca zapach pizma zybet 

zwana 205. Z kolei koziorozec 206 to ssak podobny do kozy o bardzo dlugich, zagietych ku tylowi 

rogach u samca, zyjacy w Alpach207.  

Odwiedzajac Aleksandrie, ksiaze Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” ujrzal liczne stada 

ptactwa i tez zlozyl wlasna relacje o tym zjawisku: [...] Ptastwa wielka gestwa okolo Aleksandrii, 

podobnego naszym pardwom, które acz latac nie moga, jednak pies ich zadnym sposobem dogonic 

nie moze dla predkiego biegania po ziemi208. Siegnijmy raz jeszcze do slownika, aby móc 

zdefiniowac haslo strus209: 1) najwiekszy z ptaków, skrzydla w miare ciala male, nogi wysokie: 

                                                 
199 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 193 -195. 
200 Patrz: aneks nr 30. 
201 Slownik jezyka polskiego, pod red. M. Orgelbranda, cz. I. Wilno 1861, s. 606. 
202 Nowa encyklopedia..., s. 844. 
203 Patrz: aneks nr 31. 
204 Slownik polszczyzny XVI wieku, pod red. R. Mayenowej, t. 10, Wroclaw 1978, s. 452. 
205 Slownik jezyka polskiego, pod red. S. Linde, t. 6, Lwów 1860, s. 1199. 
206 Patrz: aneks nr 32. 
207 Popularny..., s. 369. 
208 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 195. 
209 Patrz: aneks nr 33. 
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ciezki do latania, ale w biegu szybki210. W innym miejscu Radziwill pisze: [...] Tez tam znajduja 

pardwy, [...] iz to ptak jest, który Zydom na puszczy byl od Pana Boga dany do pokarmu [...]211. 

Slownik polszczyzny XVI wieku wskazuje, ze pardwa212 – (zool. Lagopus mutus Leach) to 

przepiórka213. Pardwy wystepuja w tundrze, na pólnocy Europy i Ameryki. W Polsce pospolicie 

wystepowala do polowy XIX wieku, obecnie mozna spotkac ja poradycznie, wiec jest chroniona 214.  

W Aleksandrii podrózni wedrujacy z Radziwillem zobaczyli [...] Jednego dromedariusza, na 

którym byl przyjechal jeden Arab z Rosseto: barzo sposobna bestia do predkiej drogi, moze wlozyc 

nan siodlo, bo tylko jeden ma garb, a nie dwa, jako insze wielblady, do noszenia rzeczy215. Spójrzmy 

znów do slownika wyrazów XVI wieku: dromedariusz216 – dromedarz zool. Camelus dromedarius 

L. ,wielblad jednogarbny, co ciekawie – uzywany jako zwierze juczne takze w Polsce w XVI w 217. 

Dromader w stanie dzikim nie wystepuje, hodowany glównie w poludniowo-zachodniej Azji i 

pólnocnej Afryce218. Z kolei w drodze powrotnej do kraju na jednej z mijanych wysp ksiaze 

zobaczyl dzika. Pisze o tym tak: [...] Przyplynelismy do insuly pustej Prodona, gdzie barzo wiele 

swini dzikich219. 

Gdybysmy potraktowali obserwowane zwierzeta jako element antropologii kultury, mozna  

bylo by je sklasyfikowac w aspekcie symboli.  

Pierwszym wybranym przeze mnie symbolem jest – dzik, czyli swinia dzika. Dzik w kulturach 

starozytnych jest symbolem poslanca bogów, kojarzony z uczciwoscia, duchowoscia, wolnoscia 

oraz sila pierwotna 220. Wszakze w kulturze zydowskiej dzik symbolizuje wrogów Izraela, stad 

wynika zydowskie tabu wobec spozycia wieprzowiny. 

Nietradycyjnym symbolem zostaje dromedar, jednogarbny wielblad. W kulturze Dalekiego 

Wschodu, wielblad jest symbolem bogactwa i poganstwa Wschodu. Z kolei w cywilizacji 

chrzescijanskiej to zwierze jest traktowane  jako znak umiarkowania, powsciagliwosci, pokory, 

poddania, posluszenstwa lub nawet ograniczonosci, ciasnoty umyslowej, albo tez szalu i 

                                                 
210 Slownik jezyka polskiego, pod red. S. Linde, t. 5 , Lwów 1859, s. 459. 
211 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 195. 
212 Patrz: aneks nr 34. 
213 Slownik polszczyzny XVI wieku, pod red. F. Peplowskiego, t. 16, Warszawa 1995, s. 255-256. 
214 Nowa encyklopedia..., s. 777. 
215 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 197.  
216 Patrz: aneks nr 35. 
217 Slownik polszczyzny XVI wieku, pod red. R. Mayenowej, t. 6, Wroclaw 1972, s. 53. 
218 Nowa encyklopedia..., s. 123. 
219 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 225.  
220 Slownik symboli , pod red. W. Kopalinskiego, Warszawa 1995, s. 83. 
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wscieklosci221. Dromedar takze jest postrzegany w kategorii dumy, pychy; w malarstwie 

wyobrazany jako wierzchowiec osoby majacej te wade. 

Kon morski, czyli hippopotam jest symbolem ambiwalentym, poniewaz w kulturze 

Starozytnego Egiptu byl postrzegany jako niszczyciel upraw, nieczulosci, gruboskórnosci. Byl 

traktowany takze jako wróg czlowieka: przejaw sil negatywnych, sila i energia, zarlocznosc 222. U 

starozytnych Zydów – to arcybestia Behemot, brutalna sila, najwieksze i najpotezniejsze dzielo 

Boga, który sam tylko moze go poskromic, co tez podkresla okreslenie: Moc w biodrach jego, a sila  

w pepku brzucha jego. W XVI wieku sadzono, ze hipopotam nilowy ocierajac sie o kolczaste 

zarosla wybrzezy Nilu nauczyl ludzkosc krwiopuszczania, podówczas uniwersalnego zabiegu 

leczniczego przez naciecie zyly. Potem zwierze zasklepialo rany tarzajac sie w blocie223.  

Dwuznacznosc dotyczy takze symbolu krokodyla, poniewaz w starozytnym Egipcie byl 

kojarzony z woda, sloncem i wegetacja. To bóstwo bylo  zarazem sloneczne i podziemne, mogace 

tez byc wcieleniem boga Ziemi i obrazem duszy odprowadzanej na tamten swiat. Z powodu 

nieruchawosci i braku jezyka zwierze bylo równiez znakiem bezradnosci. Z drugiej strony, ten gad 

podniesiony byl do roli fallicznego emblematu plodnosci, na równi z bajecznym Fenik sem, gdyz 

odradza sie z blota jak Feniks z popiolów. Krokodyl jest symbolem Egiptu, podobnie jak ichneumon 

(mangusta, „szczur faraonów”)224. 

Symbol slonia byl rozpatrywany na rózny sposób. W kulturze nie chrzescijanskiej slon byl 

symbolem dlugowiecznosci. Z kolei w tradycji chrzescijanskiej symbolizowal, ze wzgledu na gruba 

skóre, zatwardzialego grzesznika.  

 Z kolei symbolike strusia, równiez ogladanego przez Radziwilla „Sierotke”, charakteryzuje 

liczny kontrast znaczeniowy ze wzgledów filozoficznych, religijnych i kulturowych oraz moralnych, 

które wynikaly z powodu pochopnie wyciagiwanych nieistniejacych zjawisk. W kulturze Wschodu, 

w tym równiez i arabskiej, ten ptak byl pojmowany jako majacy zwiazki z demonami, potworami 

Chaosu. W filozofii, w tym równiez rzymskiej, traktowano go jako stworzenie posrednie miedzy 

ssakiem a ptakiem225. Jezeli, natomiast, chodzi o nietoperza, we wszystkich kulturach symbolizuje 

sily nocy i czary. 

Inne znaczenie mial symbol bociana. W kulturach starozytnych – nie tylko dla Egipcjan, ale i 

w  kulturze Orientu – oznaczalo spokój i szczescie domowe, wiernosc malzenska, wdziecznosc, 

                                                 
221 Slownik Symboli..., s. 460. 
222 Tamze, s. 108.  
223 Tamze, s. 109.  
224 Tamze, s. 175.  
225 Tamze, s. 407.  
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czystosc oraz wedrówke. Interesujaco, ze w tradycji chrzescijanskiej bocian to symbol egzaltacji 

religijnej. Ten ptak buduje gniazda na szczytach wiez koscielnych, to mistyczny znak X, a krzyz sw. 

Andrzeja jest utworzony z otwartego dzioba i skrzyzowanych nóg bociana226.  

Z kolei kaczka w dawnych kulturach oznaczala zwierzecia ofiarnego i majacego zwiazek ze 

Sloncem. W kulturze zydowskiej kaczka symbolizowala niesmiertelnosc227.

                                                 
226Tamze, s. 27. 
227Tamze, s. 138. 



   

ROZDZIAL VI 

Elementy antropologii kulturowej w diariuszu  

Dotad zajmowalam sie przedstawianiem obiektów widzianych przez „Sierotke”. Obecnie 

uczynie próbe klasyfikacji miejscowego folkloru, cudownych wydarzen, „dziwnych” tradycji, czyli 

odmiennosciami Dalekiego Wschodu. 

 

1.  Slady tradycji antycznej w miejscowym folklorze  

 

 Folklor miejscowy w Peregrynacji do Ziemi Swietej, Syrii i Egiptu  wystepuje w postaci 

podan ludowych zaslyszanych przez autora peregrynacji, watki zaczerpniete zostaly z mitologii 

greckiej. Na przyklad, podczas zwiedzania miasta – Parenzo, autor zaznaczyl, ze Parys po wzieciu 

Heleny to miasto zalozyl i od swego imienia Paridinum nazwal1. Parys to mitologiczny bohater 

Iliady  Homera, byl synem Priama i Hekabe2. Uprowadzil on zone króla Sparty Meneleosa – Helene, 

najpiekniesza z kobiet, która byla córka mitologicznego boga greckiego Zeusa i Ledy3.  

Z kolei w drodze powrotnej ksiaze Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” ogladal o 

miejscowosc Miedzy Rodisem a insula Carpathos, po wlosku Scarpanto (gdzie poetowie bajaja, ze 

Pallas sie urodzila i wychowana byla)4. Bogini grecka inaczej zwana byla Pallas Atene. Ta bogini 

wojny, rzemiosla, literatury, nauki i sztuki byla córka antycznego boga Zeusa i Metis5. Pallas 

oznacza Panne , jak to imie objasnia geograf grecki Strasbon, piszac: Urodziwa i swietnego rodu 

panne zowie sie u Hellenów: pallas”6. 

 

 

2. Cudowne wydarzenia  

 

Zywotom swietych i cudom przezn czynionym wiele uwagi poswiecili autorzy piszacy w 

okresie Sredniowiecza. Powstala nawet dziedzina pismiennictwa zwana hagiografia (z greckiego 

hagios – swiety, grafein – pisac) w historiografii koscielnej zajmujaca sie historia zycia i dziejami 

kultu swietych, rozwijajaca sie od II wieku n.e. w Kosciele wschodnim i zachodnim7. 

                                                 
1 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 17. 
2 J. Parandowski, Mitologia , Warszawa 1978, s. 241. 
3 W. Rzehak, Mitologia Greków i Rzymian , Kraków 2007, s. 116. 
4 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 200. 
5 W. Rzehak, op. cit., s. 31. 
6 J. Parandowski, op. cit., s. 69. 
7 Encyklopedia katolicka, pod red. J. Witczaka, t. 6, Lublin 1993, s. 475.  
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Kult swietych w chrzescijanstwie jest bardzo wczesny, zwiazany bezposrednio z samymi 

poczatkami Kosciola. Równiez pismiennictwo hagiograficzne towarzyszylo rozwojowi 

chrzescijanstwa prawie od poczatku jego istnienia i odgrywalo doniosla role w ksztaltowaniu 

postaw i wyobrazen religijnych pierwszych chrzescijan. W pierwszych wiekach nowej wiary kult 

swietych rodzil sie spontanicznie i byl podtrzymywany przez tradycje, z czasem zostal oficjalnie 

usankcjonowany przez Kosciól. Do konca X wieku kult swietego byl obwolywany przez biskupa.  

W tym miejscu uwazam za konieczne przytoczyc „schemat” zywotu swietego, na który sklada sie: 

prolog, opis narodzin, cudowne dziecinstwo i mlodosc swietego, malzenstwo (czesto sluby 

czystosci), ucieczka z domu (rozdanie majatku), przesladowanie, umartwienie ciala, cuda czynione 

za zycia (lub cudowne wydarzenia), smierc, cuda po smierci ascety8. Niektórzy badacze literatury 

powyzszy „schemat” wyodrebniajac nastepujace elementy 1. Vitae – zycie swietego, 2. Passio – 

meczenstwo swietego, 3. Mirraculum – cuda dokonane przez swietego.  

W XV wieku nastapil w Polsce wyrazny regres hagiografii. Powstawaly co prawda prace, ale 

byly one kompilacja fragmentów innych dziel, natomiast podstawa tych dziel byly wczesniejsze 

zywoty patronów polskich. Do wazniejszych tekstów tego rodzaju naleza utwory Jana Dlugosza , 

który zyl na przelomie Sredniowiecza i Renesansu. Napisal on Vita sancti Stanislai9 z roku 1460 – 

1465 oraz Vita beatae Kunegundis10. Do XV wieku utwory hagiografii polskiej pisane byly 

wylacznie po lacinie, poczatki prozatorskiej twórczosci hagiograficznej w jezyku narodowym sa 

udokumentowane bardzo slabo. Przypadaja one zapewne na wiek XIV, nie jest to jednak dokladnie i 

jednoczesnie zbadane11. Zywoty swietych byly równiez w Renesansie popularnym gatunkiem 

literackim i niewatpliwie, litewski magnat byl czytelnikiem takich tekstów. 

 Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” byl czlowiekiem Renesansu, jednakze to nie 

kolidowalo z jego poboznoscia wyrazajaca sie w wierze, swietych i cuda, które mialy dziac sie za 

ich wstawiennictwem. Jeden z takich cudów dzial sie na morzu,  który sprawil sw. Herman (1013 –

1054), zostalo to wydarzenie opisane w diariuszu: Tak zec cala noc wieszalismy sie nad insula, a 

jako o czwartej w noc, za powstaniem burze strasznej bez dzdza, ukazal sie zaraz sw. Germanus, 

zaczem zaraz wiatr ucichal i noc pogodna byc poczela 12. Tej nocy równiez jeden z czlonków zalogi 

mial cudowne widzenie i „Sierotka” opowiadanie towarzysza podrózy zanotowal Jakoby nasza 

saitia rozbita byla, a my wszyscy zesmy, juz po morzu plywajac toneli; wtem jakoby Najswietsza 

                                                 
8 Sredniowiecze w Polsce [w:] „Cogito”, nr 18/2006, s. 10. 
9 Zycie swietego Stanislawa – lac. 
10 Zycie blogoslawionej Kingi – lac. 
11 Encyklopedia katolicka..., s. 72. 
12 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 201 
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Panna, okrywszy nas szata swa znowu saitia nasze zebrawszy zlozyla i rzekla: „Patrzcie, w 

jakimescie niebezpieczenstwie byli” 13. 

 

 

3. Miejscowe obyczaje  

 

Renesansowa ciekawosc swiata sprawila, ze autor Peregrynacji do Ziemi Swietej, Syrii i 

Egiptu opisal równiez obyczaje miejscowej ludnosci, których nie ogladal gdzie indziej. Dopiero 

pózniej pielgrzym zrozumial, ze taki zwyczaj maja miejscowi ludzie, tak zwani derwisze, którzy 

zyja w ascetyzmie, utrzymuja sie z zebraniny, sa wedrownymi mnichami 14. Jeden z takich 

obyczajów tak oto zostal ukazany w diariuszu: [...] Sa niektórzy nabozni w tamtych krajach, którzy 

nago, zgola najmniejszej ani odziezy, ani zakrywania na sobie nie majac, zimie i lecie tak chodza, 

ogoliwszy glowe i brode; takiegom najpierwiej w Damaszku ujrzal [i mniemal zrazu, ze to jakis 

szalony wylamal sie z wiezienia]15.  

Nastepny „dziwny obyczaj”, który ogladal patnik z Litwy, zostal przedstawiony w relacji tak: 

[...] Jeden z moich towarzyszy dla ozdoby, jak to bywa, podkrecal wasa do góry. Spostrzegl jeden 

renegat, juz na prawdziwego Turka przekabacony, i nuz rozpuszczac jezyk na nas i odgrazac sie, 

jakby cos bardzo obelzywego nas spotkalo. [...] Przyzwawszy tlumacza, pytamy, o przyczyne tej 

zlosci. Tlumacz dowiedziawszy sie, o co chodzi, powiada, ze dla Turka to jest obraza, ze jeden z was 

podkreca sobie wasa do góry, co wedle niego jest szczytem bezczelnosci16. W rzeczy samej dla 

muzulmanów taki zwyczaj byl symbolem pohanbienia i lekcewazenia. 

O cesze podobnej dla  dwóch religii, wyznawanej przez Samarytan i przez Zydów, ksiaze 

„Sierotka” zasygnalizowal co nastepuje: Samarytani, którzy wszyscy chodza w czerwonych 

zawojach, a maja rózna religia od Zydów, jednak sie obrzezuja17. Takie swiadectwo obyczaju 

widzianego przez patnika z Litwy wskazuje na to, ze w swej wedrówce byl bacznym obserwatorem 

i zauwazyl ortodoksyjnych, bardziej rygorystycznych mieszkanców Samarii, mimo ze sa zgodni w 

sprawie religii z Zydami. 

Obyczaje orientalne, a zwlaszcza arabskie przyciagaly oko ówczesnego, XVI–wiecznego 

Europejczyka. Nie przypadkowo autor omawianego utworu nie ominal tez opisac Arabów, ich 

                                                 
13 Tamze, s. 209. 
14 http://pl.wikipedia.org/wiki/Derwisz [przegladane: 16 II 2010]. 
15 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 36. 
16 Tamze, s. 43. 
17 Tamze, s. 47. 
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zwyczajów widzianych oczyma podróznika Starego Kontynentu.  O nich napisal: Arabowie [...] gdy 

co przysiegna, daje im sie na to chleb z sola, który jesli z dobra mysla i wesolo zje, bezpiecznie mu 

wierzyc moze; jesliz sie marszy a niesmaczno je, pewnie zdradzi, i dlatego ta próba jest na nie18.  

Jedna z kolejnych nietypowych tradycji zostala zaznaczona w diariuszu w ponizszym opisie: 

[...] Gdy sanzak nowy do Hieruzalem przyjachal, czerncy z tego klasztora, aby go przywitali i 

zalecili sie mu, wszyscy przyszli, kazdy z nich kura zywego niosac mu darowali. Dalej „Sierotka” 

kontynuuje: [...] Sa to czerncy od Sw. Saby, a przyszli jako do nowotnego starszego witac go i 

winszujac mu szczesliwych rzadów, a jako ubodzy zakonnicy upominków mu dac nie moga, ale 

kazdy kura darowac przyniósl, proszac, aby na nie byl laskaw19. Tradycja skladania w darze koguta 

jako symbolu switu, czasu, czujnosci, walecznosci w kulturze Wschodu, bylo znakiem szacunku i 

poszanowania dla nowego wladcy20. 

Ksiaze Radziwill „Sierotka” byl zdziwiony umiejetnoscia Chaldaejów21 i Maronitów22 pisana: 

[...] I obyczajem przeciwnym od prawej strony do lewej piszac wioda po papierze reke, [...] a maja 

to w swym pisaniu ze jedna litera, zwyczajem pewnym napisana, kilka sylab moga [...]23. Tradycja 

poslugiwania sie pismem w taki sposób byla zadziwiajaca, poniewaz dla ówczesnego Europejczyka 

to stanowilo swoista nowosc.  

W XVI stuleciu Europa znajdowala sie w ciaglym niebezpieczenstwie przed Turcja. 

Zwlaszcza obszar Europy Poludniowo-Wschodniej, Azji Mniejszej, Afryki Pólnocnej staly sie w 

pierwszej polowie XVI wieku terenem silnej ekspansji Turków Osmanskich. Na poczatku XVI 

wieku ich tereny obejmowaly, oprócz ziem powyzej wymienionych, ziemie do Moldawii i 

Woloszczyzny (Ukrainy) i czesc pólnocnego wybrzerza Morza Czarnego 24. Dopiero w 1533 roku 

zostal podpisany pokój z Turcja, który zawarl w Stambule pelnomocnik króla Zygmunta Augusta, 

Piotr Opalinski. Rozejm mial obowiazywac do konca zycia obydwóch wladców krajów 

zawierajacych przymierzenie25.  

Interesujace, ze autor diariusza ukazuje obrzadek przejscia chrzescijanina na islam. Odbywa 

sie to tak: [...] Z pompa i tryumfem, jako jest obyczaj, gdy z chrzescijanina turek zostaje, przez 

miasto go prowadzono z dwiema choragwiami Mahometowymi zielonej farby, [...] szlo z nim 

kilkadziesiat janczarów z rucznicami, z surmami i z bebny, wiedli go przez ulice pod nasze okna, 
                                                 
18 Tamze, s. 94. 
19 Tamze, s. 95. 
20 diec.mazu rska.luteranie.pl/pl/biuletyn/MTE_2006_08_38 -eb3.htm [przegladane 11 I 2010]. 
21 http://portalwiedzy.onet.pl/61184,,,,chaldejczycy,haslo.html  [przegladane 11 I 2010]. 
22 http://www.opoka.org.pl/slownik/ltk/maronici.html  [przegladane 11 I 2010]. 
23 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 109. 
24 Z. Wójcik, Historia Powszechna Wiek XVI-XVII, Warszawa 1999, s. 244. 
25 M. Markiewicz, Historia Polski 1492 – 1795, Kraków 2004, s. 347. 
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abysmy ten tryumf widzieli26. Taki obyczaj jest znany tylko Turkom27. Nalezy zauwazyc, ze 

wypadki zmiany religii sie zdarzaly. Jedne byly skutkiem trafienia do niewoli, inne – swiadomym 

postepowaniem. Tak, na przyklad, dzialajacy w Turcji agent polityczny polskiej emigracji Michal 

Czajkowski przeszedl na islam i przyjal nazwisko: Sadyk Pasza. Ludwika ze Sniadeckich, która 

wyszla za maz za Michala Czajkowskiego, równiez przyjela islam. 

Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” byl naocznym swiadkiem zycia codziennego ludu: 

wsród których przebywal. Opisal, na przyklad widziany „tradycyjny” sposób lapania ryb w Nilu 

przez tamtejszych ludzi: Ujrzelismy przez sto czlowieka, którzy ryby lowili tym sposobem, ze 

plywajac pod woda, poniewaz metna, rekoma ryby lapaja, i widzielismy, ze i po trzech ryb wynosili, 

w kazdej rece po jednej, a trzecia w gebie28. Taki sposób rybolóstwa uprawiali ludzie nie majacy do 

tego sidel, badz prymitywnych wedek. Nalezy zauwazyc, ze ten zwyczaj byl znany równiez w 

tradycji katolickiej, kiedy ludzie poslugiwali sie rekoma do rybolóstwa 29. 

Peregrynant z Litwy mógl poznac urok muzulmanskiego malzenstwa, czyli zapoznanie sie z 

kultura wielozenstwa w haremie. Harem w krajach arabskich mial przeznaczenie mieszkanie meza i 

kobiet. Wejscie bylo mozliwe tylko rodzinom meza i jego zon. W diariuszu pozostawil o to taki 

wpis: [...] kupiec opowiadal, ze ma zon bialych dwanascie, a Murzynek osmnascie, [...] kazda 

chowa w osobnej komorze [...]30. 

„Sierotka” byl swiadkiem takze szczególnych uroczystosci w zyciu odmiennych spolecznosci. 

Na przyklad w Egipcie obserwowal taniec pana mlodego podczas wieczoru zaslubin: Wtem 

nowozenia zaczal tancowac przy onej muzyce trefnym poskokiem krzywiac soba, barzo podobnie na 

tobole moskiewska. [...] twal ten taniec z dobre pól godziny31. Taniec jest typowy w dniu zaslubin na 

owym obszarze  kulturowym.  

Ksiaze „Sierotka” obserwowal takze proces pogrzebu w kosciele greckim: Co barzo podobno  

onym dawnym poganskim zwyczajom, bo wtenczas zona meza grzebla, podrapala sobie twarz, wlosy 

targala, szaty rozdarla na piersiach, glowa o mur tlukla, ze az krew pluszczala; k temu najmuja i 

mezczyzny, i biale glowy, którzy idac, narzekaja, rece lamia; rzecz barzo brzydka i sprosna32. Taki 

                                                 
26 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 125. 
27 Obyczaje, jezyki, ludy swiata, pod red. S. Zurawskiego, Warszawa 2007, s. 772. 
28 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 139. 
29 Pismo Swiete..., s. 1186. 
30 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 143. 
31 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 173. 
32 M. K. Radziwill „Sierotka”, Peregrynacja do Ziemi Swietej, Syrii i Egiptu 1582-1584, Warszawa 1962, s. 211. 
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obyczaj pogrzebu to pozostalosci tradycji poganskiej, gdy zazwyczaj grzebano ze zma rlym cala jego 

rodzine oraz rzeczy materialne, na przyklad: konia, bron i zbroje33.      

Z kolei zwyczaj balsamowania byl dobrze opanowany przez starozytnych Egipcjan, którzy w 

taki sposób wierzyli w zachowanie ciala w zyciu pozagrobowym. Mikolaj Krzysztof Radziwill 

„Sierotka” slyszal o tradycji balsamowania cial, które znajdowaly sie w piramidzie i zapisal w 

diariuszu: Z których cial mumia biora, bo tak twierdza, ze balsamem albo jakas insza kompozycja 

róznych masci i ziól pomazane bywaly34.  

Podrózny z Litwy slyszal dla Europejczyka o sposobie nietradycyjnym wychowania mlodych 

Egipcjanek. Zanotowal, iz gdy male dziewczynki do dziesieciu lat chodzily nago, a w okresie 

dorastania byly ubierane w: koszule bagazjowa, i na twarzy platek takze z bagazji, którym twarz 

zakrywa, a jedno, gdzie oczy ma, patrzec wyrzezano, i juz tak zawsze takiego ubioru uzywa przez 

wszystek swój zywot35.  

Platek z bagazji – to czador, strój kobiety muzulmanki, przykrywajacy nawet wlosy, z 

otworem na oczy. O gruntownosci spostrzezen autora Peregrynacji swiadczy zaobserwowany 

wazny szczegól dotyczacy ubioru panny mlodej w dniu slubu, czyli w krajach arabskich panne 

mloda przyozdabiano w tatuaz i ten zabieg kosmetyczny zostal odnotowany przez podróznika: [...] 

Wódka jakac ostra pomaluje sobie cialo, która wódka zgryzie skóre. Na to potym znowu maluje 

róznymi farbami wszelakiej masci wzorki jakie albo kwiaty, tak zec tak samo sie ona farba imie 

skóry, ze juz nigdy az do smierci onej farby z ciala nie omyja. Jest rzecz dziwna widziec ty 

pstrokacizny na ciele tak róznych swiatlych farb, a ze nigdy juz obmyte byc nie moga [...]36. 

 

 

4. Spotykane osoby  

 

W trakcie swej 2–letniej wedrówki Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” spotykal róznych 

ludzi. Z wieloma sie stykal blizej, bowiem mieli wplywy na pomyslnosc pielgrzymki, ze wzgledu na 

zajmowane przez siebie stanowisko, badz towarzyszyli mu w podrózy.  

Pierwsza osoba spotkana przez ksiecia Radziwilla „Sierotki” w Wenecji byl Wincenty 

Morosinus, który: Chodzil nad portem starszy Wenetów [...]37. Zaraz po przyjezdzie do Wenecji 

                                                 
33 Ch. Scare, Senoves paslaptys, vert. A. Bacelis, Vilnius 2001, psl. 289. 
34 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 174. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 18. 
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Ksiaze Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” zlozyl wizyte u dozy, czyli najwyzszego urzednika 

w Wenecji – 90–letniego Nicolae da Ponte, i otrzymal od niego listy polecajace do gubernatorów w 

panstwach weneckich. W czasie pobytu w Wenecji, ksiaze od papieza otrzymal tak zwany „paszport 

papieski”, który zezwalal na odbycie peregrynacji do Palestyny38.  

Kolejna osoba, która spotkal ksiaze „Sierotka” to byla osoba duchowna – brat Bonifacjusz z 

Bergamo (Guardianus Bonifacius z Bergamo 39). Ksiaze spotkal podczas odprawiania Mszy swietej 

w Libanie ojca Leonarda Pacificusa 40. 

Podczas pielgrzymki podrózny z Litwy spotkal w Damaszku dwóch Murzynów z Indii 

Wschodniej, kupców, którym twarzy barzo lsknily41. Turecki Damaszek to miasto, które bylo 

zamieszkane przez wiele narodowosci, w tym i przez Murzynów – byli zatrudniani oni do trudnych 

prac fizycznych. Rano ze wschodem slonca potkalismy sandzaka z Sachar [...]42 – pisze autor. 

Dodac nalezy, ze sandzak to osoba, nadzorujaca prace ludzi nizszych ranga lub w hierarchii 

spolecznej. Sandzakiem bywala osoba o muzulmanskim wyznaniu wiary, Arab, lub Turek.  

Czesto spotykanymi osobami byli Samarytanie43, mieszkancy Samarii oraz Murzyni. Autor 

dalej kontynuuje swa relacje: [...] Jest Murzynów czarnych [...]. Tam sie daje jalmuzna dla 

wielkiego ubóstwa tych ludzi, którzy tylko w plótnie chodza44. Murzyni zamieszkiwali praktycznie w 

kazdym regionie, który odwiedzal ksiaze Radziwill „Sierotka”. [...] Po polsku z drugimi slugami 

mówil, byl jeden czerniec, imieniem Dionisius Damascenus, z Macedonii rodem [...] powiadajac, ze 

bywal w Litwie i znal malo nie wszystkie pany [...]45 – pisze autor.  

„Sierotka” rozmawial przez tlumacza z synem biskupa ormianskiego, który widzac, ze ma 

doczynienia z cudzoziemcami serdecznie ich podjal46. Oczywiscie, podróznik z Litwy spotkal takze   

dwóch Polaków: Marcina Lubienieckiego i Piotra Broniewskiego, ze wzgledu na swe 

bezpieczenstwo wyjechali z Konstatynopola 47. Nalezy wyjasnic, ze Piotr Broniewski byl Lukasza 

Górnickiego szwagrem 48, pisarza polskiego, sekretarza króla Zygmunta Augusta. 

                                                 
38 M. K. Radvila „Našlaitelis“, op. cit, psl. 15. 
39 M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 19. 
40 Tamze, s. 28. 
41 Tamze, s. 37. 
42 Tamze, s. 47. 
43 Ibidem. 
44 Tamze, s. 53. 
45 Tamze, s. 94. 
46 Tamze, s. 108. 
47 Tamze, s. 216. 
48 Cytat za: M. K. Radziwill „Sierotka”, op. cit., s. 216.  
 



 82 

Radziwill w Kairze czesto sie spotykal z: Pancratiusem Freyndtem, Georgesem Mencenem, 

Wolfgangem Aurbachem, Bernatem Warkoczem. Warkocz  sluzyl u króla Stefana Batorego, zas Jan 

Kobylnicki49 byl dworzaninem Batorego, a pózniej stolnikiem w Wyszogrodzie50.  

                                                 
49 Tamze, s. 218. 
50 Tamze., s. 218.  



   

ZAKONCZENIE 
 

Ksiaze Mikolaj Krzysztof Radziwill „Sierotka” (1549 – 1616) to jedna z najbardziej 

wyrózniajacych sie postaci Wielkiego Ksiestwa Litewskiego, zyl na przelomienie dwóch epok: 

Renesansu i Baroku.  Jako jeden z pierwszych pielgrzymów odbyl peregrynacje do Ziemi Swietej i 

opisal odwiedzane miejsca w formie diariusza. Peregrynacja do Ziemi Swietej, Syrii i Egiptu 1582 -

1584 zostala napisana w jezyku polskim, jest bezcennym skarbem literatury staropolskiej i 

dokumentem XVI–wiecznej polszczyzny. 

Novum tej pracy jest miedzy innymi trud ustalenia wspólczesnie brzmiacych nazw 

miejscowosci odwiedzonych przez peregrynanta, co stanowi ewentualna perspektywe badawcza dla 

innych opracowan. 

Niniejsza praca magisterska sklada sie z dwóch czesci teoretycznej i badawczej.  

Do teoretycznych partii rozprawy mozna zaliczyc Rozdzialy I – III, które rozpatruja 

zagadnienia  pamietnika i diariusza jako gatunków literackich. W tej czesci rozprawy równiez 

zostaly omówione warunki zycia spoleczenstwa (szlachty, mieszczan, chlopów) epoki Renesansu 

oraz system ówczesny szkolnictwa, jak szkoly parafialne, gimnazja, uniwersytety, oraz powody 

wyjazdów za granice szlachty (na przyklad: poselstwa, edukacja, banicja). W dziale teoretycznym 

przedstawiony zostal równiez zarys biograficzny XVI–wiecznego magnata Mikolaja Krzysztofa 

Radziwlla „Sierotki”.  

Z kolei w nastepnych Rozdzialach IV – VI, pomyslanych jako badawcze, zostaly wymienione  

przeslanki wyjazdu bohatera rozprawy na teren Ziemi Swietej, Syrii i Egiptu, zostala przedstawiona  

trasa pielgrzymki magnata litewskiego . W niniejszym opracowaniu analizowane sa odwiedzone  

miejsca sakralne, swiatynie katolickie i niekatolickie, widziane przez „Sierotke” elementy 

architektoniczne, jak kolumna i obelisk, nekropolie, piramidy. W rozprawie staralam sie ukazac 

szeroki wachlarz zainteresowan XVI–wiecznego pielgrzyma w postaci jego fascynacji nietypowymi 

gatunkami flory i fauny, miejscowym folklorem, cudownymi wydarzeniami, obyczajami miejscowej 

ludnosci.  

Zasluga Radziwilla „Sierotki” jest to, ze spisal po polsku pierwszy obszerny i dokladny 

diariusz pielgrzymki do Ziemi Swietej.  

Radziwill „Sierotka” byl pierwszym polskim autorem, który ujawnil i zrealizowal prawdziwe 

egiptologiczne zainteresowania na miare rozwoju ówczesnej nauki. Nie bylo to zwiedzanie Egiptu 

jedynie dla rozrywki. Ksiaze bacznie obserwowal „wystrój” wnetrz piramid, w których widzial i 

opisal fajansowe figurki, naczynia rytualne uzywane w procesie mumifikacji. Trasa jego 
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pielgrzymki przebiegala przez Palestyne, Syrie, Egipt, Pólwysep Apeninski dlatego relacja z 

podrózy jest swiadectwem budowli materialnej i duchowej narodów zamieszkalych te terytoria. 

Diariusz Radziwilla „Sierotki” posiadal równiez funkcje uzyteczne sluzac pielgrzymom jako 

pierwszy przewodnik po miejscach swietych. Z niego miedzy innymi korzystal w Juliusz Slowacki, 

który w  latach 1836 –1838 odbyl podróz do Grecji, Egiptu, Syrii i Ziemi Swietej. 
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MAGISTRO DARBO SANTRAUKA 
 

Magistro darbe “Renesansiniai dienorašciai Mykolo Kristupo Radvilos „Našlaitelio“ 

Peregrynacja do Ziemi Swietej, Syrii i Egiptu 1582-1584” buvo pristatyti ir išskirti svarbiausiai 

tikslai, kuriais buvo vadovaujamasi šios srities lenku keliautoju ir piligrimu raštijoje. Pagrindinis šio 

darbo tikslas liko atskleistas, nes buvo aprašyti pagrindiniai Renesanso ir Lietuvos magnato – 

Mykolo Kristupo Radvilo „Našlaitelio“ motyvai. Be to darbe buvo aprašyta keliautojo trasa, jo 

matyti objektai ir svarbiausi keliones aspektai.  

Darbe aprašiau dienorašti, kaip raštijos ruši ir lyginant su memuarais, parodant ju panašumus ir 

skirtumus, kad galeciau pasiekti savo darbo tiksla. Aprašiau Renesanso laikotarpio tendencijas, nes 

jos sukure nauja požiuri i literatura ir žmogu, tai pabrežia lotynu sentencija: Homo sum; humani nil 

a me alienum esse puto1. Kalbedama apie kunigaikšti Mykola Kristupa Radvila „Našlaiteli“, kuris 

pirmas paraše platu ir išsamu darba  apie kelione i Šventaja Žeme, Sirija ir Egipta. Noreciau pabrežti 

šio dienorašcio, kaip pirmojo kelioniu vadovo  šventose vietose, skirto piligrimams verte. 

Juliušas Slovackis 1836 – 1838 metais , kada keliavo i Artimuosius Rytus panaudojo Radvilo 

„Našlaitelio“ dienorašti. 

                                                 
1 Žmogus esu, manau,  kad niekas kas  žmogiška nera man svetima . 
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SUMMARY  

 

Master’s thesis titled “The Renaissance diary Peregrination’s diary to the Holy Land, Egypt 

and Syria 1582-1584 Nicholas Christopher Radziwill “Sierotka” were presented to and extracted the 

most important themes that existed in Polish literature  and used by the travelers and pilgrims. The 

main objective of this development is reflected, as they were presented to the major trends of the 

Renaissance and the short biography of Lithuanian magnate – Nicholas Christopher Radziwill 

“Sierotka”. In addition, the route was presented to the traveler, traveled by, objects seen by the 

traveler. Besides were shown the most important themes peregrinations.  

To be able to attain this objective should be to show the main concept of diary, a memories as 

a genre of literature, showing their similarities and sharing features. Had the tendency of the 

Renaissance have been presented since they opened a new perspective on literature and human, 

which can be justified by the Latin maxim: Homo sum, humani nil a me alienum esse puto1. 

Speaking of the Prince Nicholas Christopher Radziwill “Sierotka”, which merit was written in 

Polish first extensive and detailed diary of his pilgrimage to the Holy Land, Syria and Egypt. Not 

deducted from the value of diary, which had a useful function, because the pilgrims served as the 

first guide to the Holy Land. 

In conclusion of it should be noted, that this diary later Radziwill “Sierotka”, was used by the 

Juliusz Slowacki who was traveling to the Middle East in 1836 – 1838. 

 

                                                 
1 I am a man, I think that nothing human is alien to me . 


