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Każdemu, kto choć pobieżnie zajmował się kiedy zbieraniem pamiątek

polskich , rozproszonych po świecie całym , aż nadto jest wiadomém , na ile to

trudności natrafić musi w poszukiwaniach swoich tam zwłaszcza, gdzie nie ma

ani przewodnika, coby go doprowadził do zamierzonego celu , ani też znaleść

może wskazówki , która byłaby dla niego źródłem dalszych badań i poszukiwań

dziejowych.

Ztąd też w przedmiocie, który przez cudzoziemców we wszystkich opiso

wych książkach nawet dotknięty nie został , a przez swoich bardzo mało i tylko

od niechcenia wspomniony, pierwsze poszukiwanie musi być niesłychanie trudne

i dla tego powiedzieć można na pewno , że zupełném być nie może. Ale cóż

robić ? ktoś zawsze zacząć musi. Otóż z boleścią patrząc jak czas nieubłagany

niszczy i zaciera wszystko , co nam w jakikolwiek sposób przypomina naszą

świetność dziejową, zwiedzając katolickie pamiątki tegoczesnego Rzymu , posta

nowiłem po wszystkich kościołach i świątyniach tej stolicy Chrześciaństwa szukać

troskliwie polskich pamiątek , opisać je następnie a raczej spisać , pytając murów ,

głazów i monumentów , by one wskazały czego ludzie nie umią powiedzieć , czego

w książkach napróżnobyśmy szukali.

Znakomity badacz i zbieracz rzeczy polskich , hrabia Alexander | Przeź

dziecki , zwiedzając troskliwie i uczenie zagraniczne archiwa i biblioteki , a głó

wnie rzymskie , wszystko co dotyczyło piśmiennych zabytków polskich , wyszperał

z benedyktyńską cierpliwością i ogłosił w swojém uczoném dziele : Wiadomość

bibliograficzna o rękopismach zawierających w sobie rzeczy polskie w archiwach zagranicz

nych i wydał w Warszawie roku 1850. Tego więc przedmiotu nawet dotykać nie

będę , odsyłając Szanownych Czytelników do wzmiankowanego dzieła , w którém

dokładny znajduje się katalog rzeczy polskich , zachowanych w archiwum i biblio

tece Watykańskiej, jak niemniej w prywatnych zbiorach (Barberinich - Corsinich
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Chigich [Kidżich] i Albanich ), a kto więcej jeszcze dowiedzieć się pragnie,

odsyłam go do tej bogatej kopalni, którą mamy w monumentach Theinera

i w relacyach Nuncyuszów Polskich , wydanych obecnie przez Rykaczewskiego,

dla siebie bowiem zostawujemy skromny i nieobfity w treść dziejową przyczynek

historyczny, złożony z pomników polskich po kościołach Rzymskich , które ile

tylko wynaleść się dały spisałem, i jako pamiątkę mego w Rzymie pobytu, skla

dam w ofierze ziomkom moim.

1
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I.

KOŚCIÓŁ ŚW. BARTŁOMIEJA

NA WYSPIE RZEKI

TYBRU.
1

1

Najcenniejszą dla serc katolickich pamiątką w Rzymie i najdawniejszą , bo

sięgającą pierwszych u nas w Polsce wieków Chrześciaństwa , jest znaczna część

relikwii St. Wojciecha, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego , pierwszego Apostoła, Me

czennika i Patrona Polski.

Pamiątka ta przybyła z Gniezna do Rzymu na początku XI. wieku. — Jak

wiadomo to wszystkim , Otton III. Cesarz Niemiecki roku tysiącznego odwiedzając

w Gnieźnie Króla Polskiego Bolesława Chrobrego , otrzymał od niego w darze

część relikwii St. Wojciecha, t. j . cale prawe ramię. Z tak drogim skarbem wra

cając z Polski przybył do Rzymu i w budującym się przez niego kościele na wyspie

Tybru, złożył tę drogą pamiątkę jak najszacowniejszy dar Króla Polskiego z roz

kazem , aby nowo wystawiony kościół , mógł być poświęcony czci tego pierwszego

Polski męczennika.

Różne okoliczności, a glównie sprowadzenie całkowitych relikwii St. Bar

tłomieja Apostoła , spowodowały, że budujący się kościół dedykowano St. Bartło

miejowi, a dla relikwii St. Wojciecha przystawiono piękną kaplicę. Kościół ten

nazywa się :

SAN BARTHOLOMEO IN INSOLA .

W roku 1852 dnia 22. Stycznia na prośby rodaków naszych , spodziewają

cych się znaleść w sarkofagu St. Wojciecha jaki dokument sięgający może czasów

Bolesława , Ojciec św. delegował biskupa Tizzani do otworzenia trumny, ale jakież

było zdziwienie wyczekujących piśmiennego zabytku z odległych wieków , gdy

ujrzeli pożółkły tylko półarkuszek papieru z 1713 roku opiewający to tylko, że
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w tém zamknięciu znajdują się relikwie z ramienia St. Wojciecha , przywiezione,

z Polski przez Cesarza Ottona. Pierwotny dowód , który bez wątpienia byłby

niesłychanie interesujący, widać nie istnieje już, a może spoczywa jeszcze gdzie

w Watykańskiem archiwum .

Obecnie na nowej ołowianej trumience , która corocznie 23. Kwietnia wy

stawiana jest ku czci powszechnej, a w której złożone są i opieczętowane relikwie

St. Wojciecha, jest prosty napis :

CORPVS S. ADALBERTI MART..

który nieświadomych w wątpliwość wprowadzić może , ciało bowiem St. Wojciecha

w Gnieźnieńskiej spoczywa katedrze ; — w Rzymie zaś cząstka jest tylko.

1
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II.

KOSCIOL SW. SABINY,ŚW

KAPLICA ŚW . JACKA PDROWĄŻAJacka PDROWĄŻA I CELA JEGO.

Na górze Awentyńskiej, niedaleko Tybru , idąc ku bramie St. Pawła,

wznosi się starożytny kościół pod tytułem St. Sabiny, zbudowany w roku 425 za

papiestwa Celestyna I. Kościół ten w XIII . wieku oddany był St. Dominikowi,

dla towarzyszów zakonu , którego ten święty był założycielem. Przy kościele

tym w końcu XVI. wieku przybudowano kaplicę , poświęconą czci i pamiątce

St. Jacka. Zdobią ją cztery marmurowe kolumny, w ołtarzu jest duży obraz pędzla

Liwiusza Fontanny , przedstawiający chwałę St. Jacka , na dwóch przeciwległych

ścianach , znajdują się dwa piękne freski Fryderyka Zuccari , przedstawiające: na

jednym obłóczyny St. Jacka i St. Czesława w habit zakonny przez St. Dominika,

na drugim kanonizacyą St. Jacka roku 1594. *

W klasztorze przy tymże kościele , znajduje się cela , przerobiona dziś na

oratoryum , w której mieszkał nasz Sługa Boży w czasie swego nowicyatu w Rzy

mie. Szczuplutka ta stancyjka bez ozdób i zabytków starożytnych, świadczących,

że to istotnie było mieszkanie świętego rodaka naszego , nosi skromny tylko napis :

In hoc capitulari Sſanctus] P [ atriarcha ] N [ oster ] Dcus[ominicus ] duo germana lumina Po

loniae, Hiacynthum ac Beatum Ceslaum , sacro sui ordinis habitu , manibus propriis decoravit.

Mówiąc o St. Jacku , wspomnieć nam należy wzmiankę umieszczoną na gro

bowcu Klemensa VIII.Papieża z rodziny Aldobrandinich ,znajdującym się w bocznej

kaplicy Borghezów w bazylice Najświętszej Panny, zwanej Sancta Maria Maggiore.

>

*

Obraz olejny przedstawiający cuda St. Jacka , na mocy których przystąpiono do uroczystej Jego

kanonizacyi, znajduje się w pinakotece Watykańskiej, malowany przez Benozzo Gozzoli, ucznia B. Angelo

de Fiesole .

!
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Na tym grobowcu między innemi czytamy : Hyacynthum Polonum et Rajmundum Hispanum

e Praedicatorum familia virtute et miraculis claros, Sanctorum numero adscripsit.

Zkądinąd przypominamy, że St. Jacek i Czesław, synowie Eustachiusza,

z familii dawnej Polskiej Odrowążów, znajdując się w Rzymie , w orszaku Iwona

Biskupa Krakowskiego a swojego stryja , wstąpili do zakonu St. Dominika roku

1219 — w rok potém odbywszy śluby zakonne , wrócili do ojczyzny, apostołując

żarliwie na chwałę Bożą a pożytek braci i ziomków.

Jacek wsławiony za życia i po śmierci licznemi cudami, na instancyę

Zygmunta III., który w tym celu wysłał do Rzymu Stanisława Mińskiego, Woje

wodę Łęczyckiego , od Klemensa VIII. Papieża roku 1594 w katalog Świętych

zapisanym został.

Jeszcze jedna z pamiątek po tym świętym mężu. W bibliotece książąt

Chigi w Rzymie , znajduje się wspaniały rękopism z połowy XIV. wieku , w którym

spisany jest żywot St. Jacka , przez Stanisława , lektora Krakowskiego , zakonu St.

Dominika. Będzie to pono ten sam , który przysłany był do Rzymu przez Domi

nikanów Krakowskich wtenczas , kiedy starano się o kanonizacyę St. Jacka , a do

myślamy się ztąd , gdyż akta kanonizacyi z 1589 roku wyraźną o nim czynią

wzmiankę.
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III.

1

KAPLICE ŚW . STANISŁAWA KOSTKI

W kościele św.ANDRZEJA 'NA KWIrYNALE.

Najpiękniejszą i najwonniejszą lilią , z wieńca pamiątek polskich w Rzymie,

jest grób St. Stanisława Kostki , w kościele St. Andrzeja w Kwirynale. W bo

gatej marmurowej kaplicy, w przepysznym sarkofagu, stanowiącym mensę ołtarza

z drogiego kamienia , bo z lapis lazuli zrobionego , złożone są święte szczątki,

patrona kraju naszego. Krótki napis :

1

CORPVS S. STANISLAI KOSTKA

1

1

i lampy wiecznie płonące , wskazują wędrowcom , gdzie uczcić mają naszego

świętego rodaka. W wspaniałym ołtarzu zawieszony jest wielki obraz Karola

Maratti wyobrażający St. Stanisława Kostkę , gdy mu Najświętsza Panna oddaje na

ręce Jezusa. Obok oltarza znajdują się dwa równie piękne obrazy, odnoszące

się do życia Świętego , pędzla Mazzauti.

W przyległym klasztorze 00. Jezuitów na górze , jest cela , w której St.

Stanisław mieszkał przez czas nowicyatu swego, i w której niewinnego, anielskiego

życia dokonał. Celka ta zamieniona dziś na wspaniałą kaplicę , ozdobiona licznymi

obrazami z życia świętego młodzieniaszka , a głównie statuą słynnego rzeźbiarza

Le Gros , wyobrażająca świętego , umierającego snem anielskim. Dziwna to statua,

prześlicznego dłuta a najmniejszego smaku. Głowa , ręce i nogi są z białego kara.

ryjskiego marmuru , habit z czarnego , materac i poduszki z żółtego , do tego do

dawszy paciórki u pasa prawdziwe, będzie coś , co pstrokacizną zrazi wielce oko

artysty ; patrzącego z okiem pobożności zadziwi; nie można bowiem było lepiej

uchwycić prawdy w szczegółach , jak w tym posągu , na który poglądając, zdaje
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się , iż się widzi rzeczywiście umierającego. W głowach posągu znajduje się wielkiW

obraz , pędzla Józefa Chiary, wyobrażający Matkę Boską w chórze anielskim , sy

piącym róże i kwiaty na głowę umierającego. Obraz ten i posąg stanowią jedną

całość , lubo zestawienie takie rzeźby i malarstwa, a więcej jeszcze tych kolorowych

marmurów , najlepszym są dowodem skażonego smaku ale sza o tém, bo to było

w pierwszych latach XVII. wieku.

W przyległym kaplicy pokoju, jest kika portretów St. Stanisława i za szkłem

list polecający do Rzymu od O. Prowincyala Jezuitów , z którym Stanisław wraz

z drugim jakimś Polakiem Mateuszem tu przybył Stanisławie pisze Prowincyal,. O

że dla rodziny, która nie życzyła sobie aby kapłanem został, z kraju do Rzymu

dla przyobleczenia sukienki uchodzić musiał. O Mateuszu , towarzyszu Stanisława,

Ojciec Prowincyał dość niekorzystnie się wyraża. O Stanisławie z pochwałami.

Na korytarzach , wiodących do kaplicy, rozwieszone są akwarelle, dwanaście

obrazów z życia St. Stanisława, z tych zabawny jeden, przedstawiający Kostkę,

ubranego w kontusik , stojącego z kijem w ręku ponad lężącym mu u stóp młodym

bratem . Guwerner (pono Bieliński, bo tak go zowie legenda) także w polskim.

stroju z wąsami i podgoloną głową , rozbraja tę bratnią bójkę.

Mówiąc o tym Świętym , króciuchną uczynimy o życiu jego wzmiankę.. - Urodzil się

w Rostkowie pod Prasnyczem w końcu roku 1550 , z ojca Jana na Rostkowie , Kasztelana

Zakroczymskiego herbu Dabrowa, i Malgorzaty z Kryskich Kostków . Roku 1567 przyjety

do nowicyatu 00. Jezuitów w Rzymie, roku nastepnego 15. Sierpnia żywota dokonal.

Klemens VIII. roku 1604 w Blogosławionych , a Benedykt XIII. 1727 w Świętych ka

talog zapisal. Z żywotów tego świętego po polsku mamy 3 , – po lacinie 7 w szesnastu

edycyach ; po angielsku , hiszpańsku, francusku, niemiecku , włosku wiele razy, a nawet

i po chińsku .

1
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IV.

KOŚCIÓŁ ŚW. STANISŁAWA

Biskupa i Męczennika , PATRONA Polski.I
SKI

Przy ulicy Botteghe oscure , w bliskości Kapitolium , znajduje się naro

dowy kościół polski , zawierający największą liczbę pamiątek polskich , przywo

dzący na pamięć najradośniejsze i znowu najboleśniejsze wspomnienia! Skreślić

dzieje tego kościoła, jego historyą świetną niegdyś i wspaniałą , dziś smutną i bo

lesną , zadługoby nam było, zostawujemy to czasowi , a wspomnijmy to tylko , co

najważniejsze.

Było to zawsze we zwyczaju w Rzymie , że od niepamiętnych czasów,

każda narodowość miała kościół swój, albo własnej fundacyi, albo ten lub ów

dla tej lub owej nacyi , zwykle podarowany przez Papieża , z warunkiem wzmo

żenia onego , opatrzenia funduszami i odprawiania w nim służby Bożej.

Za przykładem innych narodów idąc i biedna Polska nasza , zdobyła się

przecie na narodowy kościół. Dzieło to jest nieśmiertelnej pamięci Stanisława

Hozyusza , Biskupa Warmińskiego, który po przybyciu do Rzymu, mianowany od

Grzegorza XIII. Kardynałem Penitencyarzem , w pierwszym zaraz roku pobytu

swego, wyprosił sobie od Papieża kościół, zwany Zbawiciela Pana, który uposa

żywszy w fundusze , z niemałą pomocą Anny Jagiellonki i Stefana Batorego, wy

stawił przy nim obszerny dom , Hospicium zwany, dla pielgrzymów z Polski przy

bywających do Rzymu , a później nieco i Kolegium dla Księży Polaków, kształ

cących się w Rzymie. Kościół ten narodowy Polski , na który z kraju i od

panów polskich goszczących w Rzymie , niemało wpływało grosza , istniał aż do

czasów smutnych wojen Napoleona. Po wejściu Francuzów do Rzymu, zajęty

przez wojsko, ogołocony ze wszystkiego i obrócony na koszary, sprzedany
2



w końcu został jako gmach , jakiemuś żydowi z Liwurno, od którego 1816 roku

odkupiony został przez Cesarza Aleksandra I. za summę 10,000 skudów ( za pie

niądze złożone przez Biskupów polskich) i tym sposobem przywrócony do pier

wotnego uczczenia swego . Po rewolucyi 1831 roku, z powodu, že akt kupna

zrobiony był na imię Cesarza Alexandra , jako prywatnego nabywcy, przeszedł

pod zawiadowanie ambasady rossyjskiej, wychodząc tym sposobem z rąk Polaków ,

mijając się z dawną fundacyą i instytucyą swoją i ściskając serce Polaka bólem,

gdy wejdzie do tej niegdyś Polskiej świątyni, na której dziś czarny dwugłowy

Orzeł rozpostarł skrzydła swoje.

Jako kościół Polski, jest najbogatszy w pamiątki polskie , które po dziś

najwymówniej świadczą o pobożności przodków naszych, o ich pamięci o domach

bożych, sięgającej aż do Rzymu.

Szczegółowy historyczny opis tego kościoła , poparty wieloma dokumen

tami , które udało nam się zebrać, mamy zamiar osobno opracować, tu opiszemy

i wypiszemy same tylko pamiątki polskie w tym kościele będące.

Sam kościół Ś. Stanisława nie wielki , ale wcale piękny i czysto utrzymy

wany. Kościół ten o jednej jest nawie , ściany kościoła w części malowane,

w części marmoryzowane na żółto , kapitele pilastrów pięknie wykończone i bo

gato złocone, na stropie Apoteoza St. Stanisława, na sklepieniu na tle złotém

wcale piękne freski, a nad wielkiemi drzwiami, naprzeciw wielkiego ołtarza jest

chór i organ , co niezmiernie przypomina polskie urządzenie kościołów , a przy

pomina tém więcej, że „ tak powiem “ prawdziwie po polsku umieszczonych or

ganów , w żadnym z rzymskich kościolów nie znajdujemy. Kościół ten

pięć oltarzy marmurowych. W wielkim oltarzu jest piękny obraz rodaka na

szego Franciszka Smuglewicza , który był wysłany do Rzymu dla dalszego

w sztuce malarskiej ksztalcenia się , przez księcia biskupa Żmudzkiego Gedrojca.

Na obrazie tym pomieszczeni są Patronowie kraju polskiego, święci : Stanisław,

Wojciech , Jacek i Jan Kanty, okalający tron Zbawiciela Pana, w bocznych olta

rzach , w pierwszym na prawo św. Kazimierz królewicz i św. Stanisław Kostka,

w drugim św. Stanisław wskrzeszający Piotrowinę, podobno pędzla Smuglewicza,

w trzecim Jan Kanty, w czwartym , najpiękniejszy może z obrazów pędzla Szy

mona Czechowicza , rodaka naszego , ucznia znakomitego Karola Maratti, przed

stawiający Pana Jezusa ukrzyżowanego , pod krzyżem klęczy św . Jadwiga i św.

Kunegunda. Antepedia oltarzów bogato złotem i srebrem przerabiane, zdobne

herbami Polski i herbem Załuskiego, Junoszą.

Tielka srebrna lampa , wiecznie przed Najświętszym Sakramentem pło

nąca , mile przypomina nam wiejskie polskie kościołki.

W zakrystyi obszernej rozwieszone są portrety Stanisława Hozyusza, Jana

Sobieskiego obu Augustów Poniatowskiego i Radziwilla.

ma
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Dwa bogate relikwiarze srebrne, złocone i kamieniami zdobne , oba przez

Załuskich braci sprawione. Kosztowne staroświeckie apparaty do Mszy świętej,

pomiędzy któremi najcenniejszy, najstarożytniejszy i najpiękniejszy ornat czer

wony, z wyrobionymi igla obrazkami, przedstawiającymi historyę żywota i mę

czeńskiej śmierci św. Stanisława.

Na tém ukończymy opis kościoła i zakrystyi, a wyliczymy i wypiszemy

nagrobki polskie w tym kościele będące.

W presbiterium po lewej stronie wielkiego ołtarza , jest umieszczona

w murze , naprzeciwko drzwi zakrystyi, czarna marmurowa tablica z napisem zlo

conemi literami , ku czci i pamiątce Anny Jagiellonki w tych słowach :

D. 0. M.

PIAE MEMORIAE

ANNAE JAGELLONAE REGINAE

1

1

STEPHANI. I. POLON . REGIS

CONIVGI

CVI

OB. DITATAM . HANC . REGALI. MVNIFICENTIA. ECCLESIAM

ET . ARGENTEAM . EIVS . SVPELLECTILEM . AVCTAM .

NE . TAM . PIVM . OPVS. SVA. FRVSTRETVR. GRATITVDINE

PIACVLARI. SACRO . QVOTANNIS . XV. CAL. APRIL .

INSTITVTO

EX . DECRETO . GENERALIS. CONGREGATIONIS

PROVISORES

STANISLAVS. COMES. DE LIPIE . LIPSKI

CAN. PLOCENSIS. PRAEP. KREMIEN [icensis]

ET

STEPHANTS WIERZBOWSKI. S. R. M. SECRET.

P. P.

IDIB . MARTII. A. D. MDCXLVIII.

Co znaczy po Polsku : „ B. N. W. ś. p. Annie Jagiellonce, żonie Stefana

Batorego, za królewskie do kościoła dary, ażeby tak pobożny uczynek nie został

bez wdzięczności , na mocy dekretu generalnej kongregacyi, postanowiono coro

cznie 18. Marca anniwersarz odprawiać. Prowizorowie: Stanisław Hrabia z Lipego

Lipski, Kanonik Płocki, Proboszcz z Krzemienicy i Stefan Wierzbowski, Sekretarz

Jego Królewskiej Mości 15. Marca, Roku Pańskiego 1648. pomnik ten położy:li.“

1
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Anna Jagiellonka , córka Zygmunta I. i Bony Sforcyi, ostatnia z rodu Jagiellonów , nazna

czona przez stany na poiu elekcyjném 14. Grudnia 1575. za małżonkę przyszłemu Królowi

Polskiemu, Stefanowi Batoremu, Księciu Siedmiogrodzkiemu i przez Jana Zamojskiego

ogloszona Królową Polską, roku następnego wraz z małżonkiem swoim koronowana

w Krakowie. Byla to Pani słynna z cnót i pobożności prawdziwej, wiele świadcząc dobrego

w kraju. Gdy dowiedziała się o fundacyi kościoła narodowego w Rzymie i o fundacyi przy

tymże kościele tak zwanego hospicium , raz daje 1000 dukatów , drugi raz 500 na potrzeby

kościola . Pamięć o téj Jéj szczodrobliwej jalmużnie , pozostala w jéj oryginalnych listach ,

których nieznalazłszy drukowanych ani w Starożytnościach Grabowskiego , ani w Pamiątkach

Niemcewicza , ani wreszcie w świeżo wydanych Jagiellonkach p. Przeździeckiego dajemy tu

je w całości przepisane z niewątpliwych autentyków , jako wdzięczną po téj Pani pamiątkę.

Pierwszy list z dnia 6. Października 1580 roku , pisany do Jerzego Tici

niusza , Stanisława Reszki , Pawła Goślickiego i Tomasza Tretera , Prowizorów

kościoła św. Stanisława w Rzymie , tak brzmiał :

„ Anna Dei Gratia Regina Poloniae, Magna Duc : Lithuaniae, Russiae, Prussiae,

Mazoviae, Samogitiae , Livoniae etc. Princeps.

Venerabiles , devote nobis dilecti !

Pamyetamy jeszcze za nyeboszczyka X. Cardinala Helberskiego, o thym

to szpitaliu Polskim w Rzymie , o którym nam y theras pissecie. I tamże

na on czas umiśliliśmy beli sami z dobrey woley nassey pokazać znak iaki

chenci y uczynności nassey przeciwko myeyscu tham temu. Lecz yż ktemu

pisanye tho wasse do nas przystampieło , gdzie nas prośbą swą do tegoż

używacye, thedy pissemy theras do Internuncyusza nassego w Neapolim,

aby na the potrzebe dal z pierwszych pienyedzy nassych ducatów tysiąc

do ręku Je . M. X. Biskupa Płockiego : które iuż przez Je . Mer. za zdaniem

wassim na potrzebe thego tham myeysca obrocone będą. Wdzięczną nam

rzecz uczynicie, gdy tho opatrzycie jakoby sye tha summa, na co potrze

bnego myeyscu onemu obrócić mogła a jakoby thessz pamiatka iaka wyeczna

tey chenci nassey bela na myeyscu onym. Iakoż nyewątpiemy.

Dati Varsoviae die VI Octobris Anno Dni. MDLXXX.

Anna Królowa Polska .“

Drugi list do tychże prowizorów, oprócz Goślickiego , tak brzmiał :

„ Anna Dei Gratia , Regina Poloniae, Magna Duc: Lithuaniae, Russiae, Prussiae,

Mazoviae, Samogitiae , Livoniae etc. Princeps.

Iako przedtém tak y theras uczyniliśmy tho z chencią yż na potrzeby

thego tam nowo założonego szpytalya, rozkazaliśmy dać snowu Klodzińskiemu
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ducatów neapolitańskich 500 nad one ducatów tysiąc , któreśmy przedtém

dać kazali . Rozumiemy, iż Klodziński tak uczyni. Bo mu pilno rozkazujemy.

Niechay żeby beł za to Pan Bog wszechmogonci pochwalion , którego nie

chay ci tam ubodzi w modlitwach a kapłani w ofiarach swoych prossą na

then czas pókiśmy żywi za grzechy nasse a po smyerci nassey za dusze

nassze, aby nam Pan Bóg y przed smercyą i po smercye miłościw być ra

czeł. Co my wszystko dzielności y wyerze wassey sliecamy. Nie wątpyąc.

yż tho tak będzie obrocone a nyeynaczey.

Dati Varschaviae die 26 mensis Mai - Anno Dni MDLXXXII.

Anna Królowa Polska.“

Zeszła ta świątobliwa niewiasta z tego świata w 73. roku życia swego

a w roku pańskim 1596, przeżywszy trzech królow : ojca, brata i męża .

Wspomnieni na pomniku Lipski herbu Lada i Wierzbowski, powodują nas

do wspomnienia o nich jednego słówka.

1

Lipski Stanisław herbu Lada , syn Kacpra Kasztelana Rawskiego i Zofii Krzysztoporskiej,

Proboszcz w Krzemienicy, w dobrach ojca swego w Rawskiem województwie, roku 1650 był

w Rzymie na Jubileuszu wielkim i kazal po lacinie w kościele św . Stanislawa. Kazanie jego

wydrukował w Rzymie Ludwik Grignani. Po powrocie zostal Kanonikiem Płockim , następnie

roku 1668 Kanonikiem Krakowskim i Regentem kancelaryi większej. Roku 1670 podpisal

elekcye Króla Michala , umarł 1674. Lipscy herbu Lada otrzymali od Ferdynanda III . tytuł

Hrabiów Rzymskich roku 1637 , wówczas kiedy Jan Lipski jeździl do Wiednia po Cecylię Re

natę , żonę Władysława IV . Wierzbowski Stefan , herbu Jastrzebiec, syn Mikolaja , Kasztelana

Inowroclawskiego i Urszuli Grudzińskiej – Kanonik Krakowski 1653 , Opat Paradyzki 1660,

Biskup poznański 1663 i Nominat Arcybiskup Gnieźnieński 1687 , umarł tego roku. Jego

dziela : Norma vitae Clericorum etc. Varsaviae 1867. i Privilegia antiquitatus. Gora 1678 ,

książka niesłychanej rzadkości, gdyż 5 tylko wytłoczono exemplarzy. ( Janotzki Nachricht. I. 80.)

Naprzeciwko kamienia pamiątkowego dla Anny Jagiellonki , nad drzwiami

zakrystyi jest wmurowana tablica marmurowa czarna z napisem, ku czci Stani

sława Hozyusza w tych słowach : 1

1

STANISLAO . HOSIO . POLONO.

1

EPSCO . PRIMVM . CVLMENSI. DEINDE VARMIENSI

S. R. E. CARDINALI.

MAIORI. PAENITENTIARIO

EDITISLIBRIS . SACRIS . LEGATIONIBVS

MORIBVSQVE SANCTISSIMVS.

ET. VNIV . XIANA. REP .
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OPTIME MERITO .

OECVMEXICI. CONCILII TRIDENTINI

PRAESIDI INTEGERRIMO

HVIVS. TEMPLI. DIVERSORI. PEREG . POLON.

CONDITORI. MVNIFICENTISSIMO

AD . S. MARIAM . TRANS. SEPVLTO .

AND. WOŁOWICZ. CAX. PLOCEX. D. X. P. RECTOR.

M. P. C.

ANNO . POST. CHRISTVM . VATVM . CIODLXXVII.

Co znaczy: „ Stanisławowi Hozyuszowi, Biskupowi Chelmińskiemu, później

Warmińskiemu, świętego rzymskiego kościola Kardynałowi, wielkiemu Peniten

cyaryuszowi , wielce zasłużonemu całej Rzeczypospolitej Chrześciańskiej, świętemu

w cnotach , nauce , poselstwie i obyczajach , najzacniejszemu Prezesowi powszech

nego koncylium Trydentskiego. Kościoła tego św. Stanislawa) i hospicium dla

pielgrzymów Polaków najszczodrobliwszemu dobrodziejowi, pochowanemu u Naj

świętszej Maryi Panny za Tybrem.

Andrzej Wołowicz, Kanonik Plocki, Rektor Kościoła narodowego pol

skiego , pomnik ten położył roku 1777 po Narodzeniu Chrystusa Pana.“

Kardynał Stanislaw Hozyusz urodził się w Krakowie , roku 1504. Mąż ten to gwiazda

Polska , a gwiazda pierwszej wielkości. Sluchał nauk w Padwie i Bononii. Za Samuela Vacie

jowskiego Kanonik Krakowski i Sekretarz Zygmunta I. , potém Biskup Chelmiński, później

Książe Biskup Warmiński. Poseł do Cesarza Karola , do króla rzymskiego Ferdynanda i do

Filippa Hiszpańskiego. Gorliwy obrońca wiary, zwany mlotem heretyków. Roku 1560

Pius IV . przyslal mu kardynalski kapelusz, gdy jeździł w poselstwie do Ferdynanda i Maxymi

liana i mianował go na zastępce swego prezydującym na soborze Trydenckim . Platyna w życiu

Papieżów pisze, że pomiędzy to Kardynałami, przewyższał wszystkich mądrością, pobożnością

i cnotą . Zygmunt August wyslal go do Papieża Piusa V., a Grzegorz Wielki mianował Wiel

kim Penitencyarzem , odkąd stale zamieszkal w Rzymie . Roku 1578 funduje kościól narodowy

polski i hospicium przy tymże kościele dla pielgrzymów Polaków . Przekazawszy 10,000 sku

dów na tę fundacyą, 1579 roku umarł w Kapraniku i pochowany jest w Rzymie , w kościele

Najświętszej Panny za Tybrem , który to kościół był tytularnym jego kościolem , jako Kar

dynala .

Andrzej Wołowicz -Bogorya, Archidyakon Warszawski, po nowym podziale dyecezyi dla

Królestwa Polskiego , roku 1818 mianowany był Biskupem Kujawsko -Kaliskim .

W prezbiteryum przed Wielkim oltarzem w marmurowej posadce, umiesz

czony jest ozdobny z florenckiej mozaiki pomnik Andrzeja Stanisława Załuskiego,

Biskupa Krakowskiego. Nad jego rodzinnym herbem Junoszą , książęca korona,

pod herbem na gronostajowym płaszczu następujący napis :
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D. O. M.

ANDREA. STANISLAO. ZAŁVSKI.

A. PLOCEN. LVCEORIEN. CVLMEX. AD . CRAC . CATH . ELECTO .

PIETATE . DOCTRINA. CONSILIOQVE . PRAESTANTI

BONARVM . ARTIVM . PROMOTORI. EGENORVM . PATRI

SEVERIAE. DVCI. POL . REG . OLIM . CANCEL. SVPPREMO.

XVII. CALEND . JAN . MDCCLVIII. AET. LXIV. VITA. EXTINCTO

OB. EXIMIAM LIBERALITATEM

DE . HAC. SACRA AEDE . OPTIME. MERITO

RECTOR. ET. CVRATORES

P. P.

Co znaczy : „ Andrzejowi, Stanislawowi Kostce Załuskiemu, z Płockiej na

Łucką Chełmińską i Krakowską katedrę wyniesionemu, znamienitemu nauką,

pobożnością i rozsądkiem , dobroczyńcy sztuk pięknych , ojcu ubogich , Księciu

Siewierskiemu , przedtem najwyższemu Kanclerzowi Królestwa Polskiego

temu 16. Grudnia 1758 r . w wieku lat 64. — Dla wielu szczodrobliwych darów ,

dla tego kościoła świadczonych , rektor i Prowizorowie kościoła pomnik położyli.“

zmar

Andrzej, Stanislaw Kostka Załuski , syn Alexandra , Wojewody Rawskiego i Teressy Pot

kańskiej, urodził się roku 1694. Mając lat 28 został Biskupem Płockim , później Łuckim ,

Chelmińskim a nareszcie Krakowskim po śmierci Lipskiego . --- Zostawszy Biskupem Krakow

skim , pieczęć wielką oddał Malachowskiemu a sam gorliwie pracował nad dobrem swej obszer

nej dyecezyi. Za jego rządów Chelmińską dyecezyą, miała miejsce owa głośna sprawa Toruń

ska z roku 1724. Sprawa ta albo źle , albo malo znana , leży nam bardzo na pamięci . Gro

madzimy do niej materyaly i opiszemy ją kiedyś. Załuski umarł w Krakowie 1758 roku .

Czwarty nagrobek w kościele na prawym filarze, przy drzwiach zakrystyi,

wystawiony przez księdza Alfonsa Skórkowskiego wnukowi swemu Władysławowi,

cały jest z białego kararyjskiego marmuru , i ma taki napis :

D. O. M.

LADISLAVS. OSTOLA . MARYLSKI.

NOBILIS POLONVS

VNICVS FILIVS

VIDIT . LVCEM . IN KSIĄŻNICE. PALATINATVS. MAZOVIE.

DIE XIX. IANVARII 1833

IVVENIS. ITALIAM . PETIIT.

SALVTIS . ET. STVDIORVM CAVSA
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AST. NEAPOLIM . VIX . APPVLSVS. PHTISI. CORREPTVS.

ROMAM REDVX .

PIE . SANCTAE. RELIGIOSAE. VTI VIXIT

DIEM . SVPREMVM . OBIIT.

XXXI IANVARII 1856 .

ALPHONSVS. SARIVS . SKORKOWSKI

CANONICVS CATHEDRALIS CRACOVIENSIS

DVLCISSIMO. NEPOTI. PEREGRINATIONISQVE. SOCIO

EXVVIIS . EIVS. HAEIC . RECONDITIS

MOESTVS MONVMENTVM . POSVIT.

Co po polsku : „Władysław Ostoja Marylski, szlachcic polski , jedynak,

ujrzał światło dzienne w Książnicach, województwie mazowieckiem , dnia 19. sty

cznia 1833 roku. Dla poratowania zdrowia i dla zaskarbienia sobie nauki przy

był do Włoch , lecz zaledwo stanął w Neapolu, na suchoty zachorował. Powró

ciwszy do Rzymu, jak żył pobożnie i święcie , tak i zakończył dni żywota 31go

Marca 1856 roku. Alfons Sariusz Skórkowski, Kanonik katedry Krakowskiej,

najdroższemu wnukowi , towarzyszowi pielgrzymki, zwłoki jego tu składając,,

w żalu pomnik położył . “

O Marylskich , że są szlachta i herbu Ostoja , dowiadujemy się dopiero z przytoczonego

wyżej pomnika. Więcej nierównie wiemy o X. Alfonsie , kanoniku krakowskim i o jego stryju -

biskupie . X. Alfons , nim został księdzem , miał żonę, ale z nią rozwiódl się pono i został pro

boszczem w Liszkach – roku 1850 kanonikiem krakowskim , nicodstępny potém towarzysz

niedoli stryja swego , mieszkającego na wygnaniu jakoby w Opawie na Szląsku , pozostał przy

nim aż do dnia śmierci t . j . do roku 1851 .

Na lewym filarze przy wielkim oltarzu , jest piąty nagrobek polski , księż

niczki Lubomirskiej, z następującym napisem :

D. O. M.

DOROTA . LVBOMIRSKA

W KWIECIE MŁODOSCI.

ZESZŁA Z TEGO . SWIATA

W RZYMIE . 11. LIPCA . 1832 .

HENRYK I TERESSA Z KSIĄŻĄT. CZARTORYSKICH

XXTA LVBOMIRSCY

RODZICE

TEN. KAMIEŃ. TV . VMIEŚCILI

A. ZWŁOKI. DO . PRZEWORSKA

PRZEWIEZIONE.

Pod napisem herb Lubomirskich , Szreniawa bez krzyża.
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Szósty nagrobek Ludwiki Maciejewskiej, jest to prosta płyta marmurowa

na posadzce kościoła z głęboko rzeźbionym napisem .

D. O. M.

ET. MEMORIAE

LVDOVICAE. DE. MATHIA NVNCVPATAE

POLONAE FAEMINAE. PIISSIMAE

ROMAE POST VITAM. RELIGIOSISSIMAE. ACTAM

DIE. XXII. APRILIS. MORTVAE. ET

HOC. LOCO. SEPVLTAE

PROVISORES HVIVS ECCLESIAE. ET HOSPITALIS

POSVERVNT.

Co znaczy : „ B. N. W. ś. p. Ludwice Maciejewskiej, Polce , niewieście

wielce pobożnej, po świątobliwym żywocie zmarłej w Rzymie dnia 22. kwietnia

1623. W tém miejscu pochowanej, prowizorowie kościoła i hospicium ten po

mnik położyli . “

Starowolski w Monumentach swoich pag. 815 przytacza oprócz napisu powyższego

ciekawy napis pod portretem tejże niewiasty zawieszonym w presbyterjum , z którym

jednakże dziś nikt i nigdzie spotkać się nie może, napis jest taki u Starowolskiego : „Vera

efifigies venerabilis sororis Ludvicae Mathiae , de oppido Kenty Polonae. Tertii ordinis S.

Francisci post solutionem vitae ejus mortalis desumta. Quae in hoc urbe Roma ad diver

sas Sanctorum aedes et limina , exactis trigentis annis , in continuis orationibus, jejuniis,

piis et asperis corporis sui afflictionibus, cum opinione perfectioris vitae Christianae , om

nibus Sacramentis munita , translata est ad beatam et feliciorem vitam die 22 Aprilis, anno

reparatae salutis MDCXXXIII (na nagrobkowym napisie jest 1623.) suae vero aetatis cir

citer LX. Corpus ejus ad hoc aedes Divi Stanislai Episcopi et Martyris terrae man

datum , cum maximo per triduum cnncursu et veneratione populi Romani , inter altarae

Sancti Hyacinthi et portam hospitalis in Domino quiescit .“

Byla to więc jak nadpis ten opiewa wielce świętobliwa niewiasta, a świętobliwa pra

wdziwie , skoro po jej śmierci Rzymianie przez dni trzy tłumnie odwiedzali zwłoki , odda

jąc cześć należną cnocie i pobożności.

Maciejewską nazywamy ją dla tego , że z jej nazwiskiem spotkaliśmy się razy kilka

w księgach ofiar składanych przez Polaków kościołowi św. Stanisława.

Obok nagrobku Maciejewskiej siódmy kamień napisowy X. Parczewskiego

w tych słowach :

3

.
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W. IMIE. OJCA. I SYNA I DUCHA. SWIĘTEGO

STANISŁAW. X. PARCZEWSKI.

S. TEOLOGII. DOKTOR

VRODZ. W. LITWIE. 1803. R. I. MARCA.

W. RZYMIE . 1830. I. MAJA. +

POCHOWANY. DNIA. 3. MAJA.

ZIOMKOWI

TEN KAMIEŃ . POŁOŻYLI

PRZYJACIELE.

O X. Parczewskim nic więcej nie doczytaliśmy się nigdzie .

Ósmy kamień nagrobkowy w posadce z napisem :

D. O. M.

JACOBVS. MAXIMILIANVS

KLOSOWSKI

PROTONOTARIVS

APOSTOLICVS

S. R. M. SECRETARIVS

MORTIS MEMOR

AC. VITAE IN MEMORIA

VIVORVM

VIVENS. POSVIT. A. MDCLXX.

OBIIT DIE XIX. MENSIS . MARTY. (sic)

„ D. O. M. Jakób Maksymilian Klosowski , Potonotaryusz Apostolski. Sekre

tarz J. K. M. za życia pamiętając o śmierci, sobie ten pomnik położył na pa

miątkę żyjącym roku 1670. Zmarł dnia 19. Marca.

O tym X. Jakóbic Klosowskim tyle tylko wyczytaliśmy w aktach przy kościele św .

Stanisława, że przy tym kościele w Rzymie mieszkał lat 30 , że pochodził z starej ro

dziny polskiej z województwa podlaskiego i że przez caly w Rzymie pobyt kościołowi św.

Staniława liczne świadczył dobrodziejstwa.

Drugi kamień marmurowy tegoż Klosowskiego z następującym umiesz

czono napisem :
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D. O. M.

IACOBO . MAXYMILIANO KLOSOWSKI

VIRO. MORVM . OPTIMO

ECCLESIAE. S. STANISLAI. POLONORVM .

ADICTISSIMO

QVI CVM HEREDEM VNIVERSALEM

IPSAM ECCLESIAM . CONSTITVISSET.

SCVTORVM . MILLE. DVCENTORVM . NVMERATA. PECVNIA .

ITIDEM SCVTORVM OCTINGENTORVM . INCREDITIS

EXCEPTA EIDEM ECCLESIAE. VARIA . APPLICATA . SVPPELLECTILI

CVM . ONERE. SOLEMNITER. CANTANDI. QVOLIBET.

ANNO . IN . PERPETVVM . MISSAM DIE IMMACVLATAE.

CONCEPTIONIS . DIE . ASSIMPTIONIS, B. V. M.

DIE . S. JACOBI. NEC. NON. DVO . ANNIVERSARIA

PERPETVA. SOLEMNITER. CANTANDA. QVOLIBET.

ANNO . VNVM . DIE . II . SEPTEMBRIS . PRO ANIMA. IL Lmae

MARCHIONISSAE. MARIAE SERLVPPI. DE . TORRES.

ALIVD. DIE . XIX MARTIS PRO ANIMA EIVSDEM

IACOBI. BENEFACTORIS . VT. EX. TESTAMENTO

PERACTA . MORI. NOT. CAP. REC . DIE XIX

MARTII. ANNO. MDCLXXXIII. ET. VT. HOC .

PIETATIS SI’ECVLVM . PERPETVO

LVCEAT

PER ILLVSTRES. ET. REVmi DOMINI. SAMVEL

CASIMIRVS HLADOWICKI. CANONICVS. VILNENSIS

TESTAMENTARII. ET. ADMINISTRATORES

POSVERE. ANNO DNI. MDCLXXXIV .

„ Ś. p. Jakóbowi Maxymilianowi Kłosowskiemu, najzacniejszemu mężowi , naj

przywiązańszemu rządcy kościoła św. Stanisława narodowości Polskiej, który zapisaw

szy temu kościołowi 1 200 skudów i podarowawszy pożyczone 800, oprócz bardzo ró

żnych darów do ozdoby kościoła z warunkiem odprawienia corocznie mszy śpiewanej

wiecznemi czasy w dzień Niepok. Poczęcia, w dzień Wniebowzięcia Najś. Panny Ma

ryi,w dzień św. Jakóba, nie mniej dwóch anniwersarzy corocznie ; — jednego , dnia

1. Września za duszę Markizy Maryi Serluppi de Torres , drugiego, dnia 19. Marca

za duszę tegoż Jakóba Dobroczyńcy, jak to pokazuje się z testamentu spisanego

przez Notaryusza dnia 19. Marca 1673. Aby ta pamiątka pobożności dla wszyst

kich wiecznemi czasy przejrzystem jaśniała zwierciadłem J. W. X. Samuel Kazimierz

3
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Hladowicki Kanonik Wileński i Karol Marianus , exekutorowie testamentu i ad

ministratorowie położyli roku 1684.“

Dziesiąty kamień marmurowy na posadzce z napisem :

D. 0. M.

NON. DESPICE. TVMVLVM . HOSPES

DOCVMENTVM HIC . TVAE

CALCAS. MORTALITATIS .

THOMAS. WOJAKOWSKI. POLONVS. ORD. EQVES.

IVGENILI. AETATE . VELOCI INGENIO

VIX DVM VRBEM . ASPEXERAT

PRAECIPITI. EREPTVS FATO

PATRIAE. DAMNVM PRAENITIBVS. LVCTVM

TIBI. OFFERT. HOC. QVOD. VOLVAS. MENTEM

A. D. MDCXLV. SAXVM

AETATIS . SVAE XXI.

B. N. W. Przechodniu ! O tym żywym dokumencie śmiertelności twojej, który

tu depcesz, nie zapominaj! Tomasz Wojakowski , Polak , szlacheckiego rodu, młody

latami, dojrzały umysłem, zaledwo ujrzał Rzym nieprzewidzianym wypadkiem ze

szedł z tego świata , Ojczyźnie strate ; Rodzicom boleść , tobie ten kamień ofia

ruje, który miej w pamięci, roku 1645. , życia swego 21. roku.

Starowolski w Monumentach a za nim Niesiecki w Koronie Polskiej , mylnie przytaczają

rok śmierci Wojakowskiego. On nie żył jeszcze wtedy, kiedy go kladą go grobu , i jeden

i drugi pisze iz umarł .614 .

Rodzina Wojakowskich herbu Brochwicz żyła w ziemi przemyślskiej.

Jedenasty kamień marmurowy także w posadzce z napisem :

D. O. M.

H00. SVB. LAPIDE. SEPVLTKM . SAMSELEM

CASIMIRVM DE HLADOWICZE

HLADOWICKI. EQVITEN . LITHVANO

POLONVM . PATRICIVM . GRODNENSEM .

CANONICVM . VILNENSEM . PRAEPOSITVM

SCVDENSEM. S R. M. POLONIAE

SECRETARIVM
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LECTOR. AMICE. PRECIBVS. RESPICE

QVI. ROMAE. IN . CERTIS. Rini DMI. CAPITVLI

VILNENSI NEGOTIIS DEMORATVS

MVLTIS. ANNIS HIS . SVOS. LOCAVIT. CINERES

QVOS. CVM . CALCAS VIATOR. SVOS

ETIAM. DREVI. CALCANDOS CONSIDERA.

OBIIT. ANNO. S. MDCXCVII

AETATIS . SVAE. LXVIII.

DIE XXX. MARTIT

„Pod tym kamieniein leży pochowany Kazimierz z Hładowicz Hładowicki

Polak , z Stanu Rycerskiego Litwin , Obywatel Grodzieński , Kanonik Wileński,

Proboszcz Skudeński , Sekretarz Jego Królewskiej Mości, Czytelniku przyja

cielı, wejrzyj na proźby tego , który w Rzymie mieszkając przez lat wiele, w in

teresach Kapituły Wileńskiej tu położył zwłoki swoje. Przechodniu , który je

depcesz , rozważ, że i ciebie może niedługo to czeka. - Zmarł roku 1697. --

roku życia swego 68 , dnia 30. Marca.“

Pod napisena nagrobkowym , tarcz herbowa Hladowickich Pruss 1º. nakryta kapeluszem

pralackim , i obok tarczy litery C. S. H. C. Vi P. S. które znaczą : Casimirus Samuel

Hladowicki , Canonicus Vilnensis , Praepositus Scudeasis.

Niesiecki wspominając pod rokiem 1648. o Hladowickich, z tego jednego Kazimie

rza rol i dwóch braci, w czem się myli widocznie .

Przed ołtarzem św. Stanisława dwunasty kamień nagrobkowy pamięci Fran

ciszka Zakrzewskiego z zapisem :

D. O. M.

FRANCISCO ZAKRZEWSKI BOGORIANO

PALATINATVS CRACOVIENSIS PATRITIO

SERENISSIMORVM

JOANNIS III ET NARIAE CASIMIRAE

POLONIARVM. REGIS. ET. REGINAE

M. D. L. P. P. — E. T. C.

EPHEBO

ANNORVM XX VIX EXACTO. CVRRICVLO

ROMAE MDCC. XII . MAY

IMMÁTVRA . MORTE EXTINCTO
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CVI IN PAROLI. D. MARCI. FVNERALIBVS. FACTIS

HAC . IN . ECCLESIA . NATIONALI. TVMVLATO

MOERENS. PARENSVE

FRACISCVS. WIERVSZ. KOWALSKI

EQVES. MELITENSIS

SODALI AMICO . FRATRIQVE.

PIAE VEMORIAE ERGO . ISTVD

PERENNE. PONI FECIT

MONVMENTVM .

„ Franciszkowi Bogorya Zakrzewskiemu , Obywatelowi województwa Kra

kowskiego , wychowańcowi Ich Królewskich Mości Jana III . i Maryi Kazimiry,

Króla i Królowej Polskich , który skończywszy zaledwo lat dwadzieścia , zmarł

niespodzianą śmiercią w Rzymie 12. Maja 1700. roku .

„ Po odprawieniu nabożeństwa żałobnego w kościele parafialnym św. Marka,

w tym narodowym kościele pochowany został. Stroskany krewny jego Fran

ciszek Wierusz Kowalski , Kawaler Maltański, wiernemu przyjacielowi i bratu , na

wieczną pamiątkę ten pomnik położył.“

Franciszek Zakrzewski herbu Bogorya , syn Potra i Teofili z Przypkowskich , jeden

z dziewięciu synów , od młodości chował się na dworze Maryi Kazimiry i umarł w 20. roku

życia, jak opiewa nagrobek.

Kowalski herbu Wieruszowa, który Zakrzewskiemu nagrobek wystawil , pochodzil ze

starożytnego domu Piotra de Kowale Wierusz z sieradlzkiego województwa, z liczby ki ku

Franciszków wspomnianych u Niesieckiego , ten istotnie był Kawalerem altańskim .

Trzynasty kamień marmurowy z napisem dla X. Marcina Franciszka Da

lewskiego :

D. O. M.

PIIS . MANIBVS.

MARTINI. FRANCISCI. DALEWSKI. I. V. D.

CANONICI. CHELMENSIS . PAROCHII. LVBOJLENSIS

QVI

ROMAE. SVAE. PAROCHIALIS. AC TOTIVS DIOECESIS . CHELVEN .

ECCLESIARVM . IVRA. VINDICANS. ACERRIME

DVM

OB. SEDEM. MORTE. CLEMENTIS. IX. DIVTIVS. VACANTEM
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LITEM . CAEPTAM . PASSVS. DIFFERI

OPERVM . BONORVM PLENVS

INCURABILI. PHTYSI. DECESSIT

DIE III MENSIS APRILIS. ANNO. MDCLXX

EXECUTORES SVI. DOLENTES.

IGNATIVS GNINSKI. ARCHIDIACONVS. SREMENSIS

JOANNES . SZOLC. CANONICVS. VARMIENSIS

JACOBVS. KŁOSOWSKI. PROTHONOTARIVS. APOSTOLICVS.

POSVERVNT.

1

„ Pobożnym cieniom ś. p. Marcina Franciszka Dalewskiego, obojga prawa

Doktora , Kanonika Chełmskiego , Proboszcza Lubomirskiego , który w Rzymie

gorliwie bronił praw swego kościoła i całej Dyecezyi Chełmskiej, nieukończywszy

sporu z powodu długo wakującej stolicy po śmierci Klemensa IX. Pełeń cnót

dobrych z suchot niewyleczonych umarł dnia 3. Kwietnia 1670 roku. Exekuto

rowie testamentu Ignacy Gniński, Archidyakon Sremski , Jan Szolc, Kanonik War

mieński , Jakob Kłosowski Protonotaryusz Apostolski położyli ten pomnik.

O Dalewskim i rodzinie jego tyle tylko wiemy, iż byli herbu Krucyni czyli Krzyż

więcej nierównie o Gnińskim , Archidiakonie Śremskim , opacie Koronowskim , który bę

dąc w Rzymie , od Alexandra VII . Papieża otrzymał tytuł Protonotaryusza Apostolskiego

od Klemensa IX tytuł Doktora obojga prawa a od Innocentego XI tytuł Pralata domo

wego i Referendarza. Dla Kapituły Poznańskiej, będąc w Rzymie wyrobił przywiej uży

wania rokiety. Sekretarz Jana Kazimierza, Vichala Korybuta i Jana Sobieskiego , był naj

przód Proboszczem Osieckim , dalej Kanonikiem Poznańskim , brat stryjeczy Biskupa Kamie

nieckiego Samuela , jeździł z Księciem Radziwillem do Rzymu jako Sekretarz legacyi, którą,

po śmierci Radziwilla szczesliwie przeprowadził. - Umarł roku 1706 .

O Szolcu a pewnie Szólcu nic nie wiemy.

O Kłosowskim już mówiliśmy.

Czternasty kamień marmurowy z napisem Konradowi Radoszkowskiemu

w tych słowach :

D. O. M.

CONRADO . ANDREAE. RADOSZKOWSKI

MAJORIS POLONIAE NOBILI. VIRO .

ANNO. AETATIS SVAE . VICESIMO NONO.

ROMAE . VIVIS . EREPTO

V NONAS. JIAJAS. A. D. MDCCLV
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JOANNES KRASIŃSKI. ANTONII. CASTELANI ,

ZAKROCZYNIEN. FILIVS

AMICO. INTEGERRIMO. SVIQVUE. ITINERIS

COMITI FIDELISSIMO

PRO LACRIMIS. MONVMENTVM. POSVIT.

„ Konradowi Andrzejowi Radoszkowskiemu , Obywatelowi z Wielkopolski,

w roku życia 29. zmarłemu w Rzymie 3 Maja 1755. Jan Krasiński syn Anto

niego, Kasztelana Zakroczymskiego , najlepszemu Przyjacielowi, najwierniejszemu

towarzyszowi podróży ze łzami ten pomnik położył.“

W Niesieckim familij Radoszkowskich nie znajdujemy, są tylko Radoszewscy i Ra

doszyńscy.

Jan Krasiński, Kasztelan Zakroczymski z familji Krasińskich z Krasnego herbu Śle

powron — umarł bezżenny.
-

Piętnasty kamień marmurowy pamięci Jakóba Puget z następującym napisem :

JACOBO. BARONI DE. PVGET.

NOBILI. POLONO.

A REGIBVS. POLONIAE. AVGVSTO II. ET. III. AD. S. SEDEM.

MINISTRO DEPVTATO

POST. XXXII. ANNORVM. SPATIVM. HVIVS. NVMERIS

SVMMA. OMNIVM. APPROBATIONE. PERFVNCTI

IN. HOC. TEMPLO. QVOD. PIE. VIVENS. COLVIT.

PATRI AMANTISSIMO

MOERENS. AC. LVGENS. IOSEPHVS. BARO. DE PVGET

HOC. DEVINCTI. ANIMI. PERENNISQVE. MEMORIAE

M. P.

ANNO. DOMINI. MDCCLXXVIII.

„ Jakóbowi'Baronowi de Puget, Szlachcicowi polskiemu , Posłowi do stolicy

Apostolskiej od Królów polskich Agusta II . i III. , sprawującemu ten urząd przez

lat 32 z wielkiem zadowolnieniem wszystkich , spoczywającemu w tym kościele,

który za życie tak pobożnie ukochał. Ojcu najukochańszemu, zbolały i strapiony syn

Józef, Baron de Puget na wieczną rzeczy pamiątkę pomnik ten położył roku 1778.“

Rodzina Pugetów czyli Puszetów, wywodząca ród swój od hrabiów Prowancyi, otrzy

mała polski indygenat roku 1726. Józef, rodzony brat Pawła Jakóba, otrzymał dyplom

królewski dla siebie i najbliższych krewnych swoich wtedy, kiedy brat jego był już poslem

przy zagranicznym dworze .
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Szesnasty kamień marmurowy z napisem dla Narbuta w tych słowach :

D. O. M.

PETRVS. NARBVT

NOBILIS POLONVS

ILLbus ET PIIS PARENTIBVS

NATVS. ADOLESCENS

ROMAE OBIIT

A. D. MDCXXXIII.

AETATIS. SVAE XVIII. MEN. OCTOB. XVIII.

CVI. MTVM. HOC

PERILLVSTRES. D. D.

NARVSZEWICII. MOESTI

PATRONI. P. P.

„D. O. M. Piotr Narbut Polak z szlachetnych i pobożnych Rodziców uro

dzony, zmarł w Rzymie w ośmnastym roku życia swego dnia 18. Października

1633. roku. Strapieni Naruszewicze opiekunowie jego pomnik mu ten wystawili.“

W Monumentach Starowolskiego ta jest różnica przy tym nagrobku, że zamiast „No

bilis Polonus“ ma „ Nobilis Lithuanus “ . Narbutowie herbu Zadora pochodzili od Hawnula

Narbuta , ktorego Niesiecki mieni Wojewodą Wileńskim a mimo to nie pomieścił go w ka

talogu Wojewodów Wileńskich. Rodzina ta jeszcze żyje na Litwie.

Siedmnasty nagrobek ku pamięci Adama Słuszki ; na płycie marmurowej

w ozdobnych marmurowych ramach jest głęboko rznięty herb Ostoja a obok

herbu litery E. S. P. N. G. R., które znaczą : „ Eustachiusz Słuszka , Polonus No

bilis, Gubernator Rzeczycensis.“

Słuszkowie, familia zacna i dawna, w Litwie osiadła , herbu Ostoja. — Ojciec Eu

stachego Adam Alexander, Kasztelan Miński, potem Żmudzki , dalej Wojewoda Miński,

dalej Wojewoda Miński-Nowogrodzki a nakoniec Trocki, Starosta Rzeczycki , Lojowski,

Mozyrski i Homelski , Marszalek Trybunalu Litewskiego roku 1631. – Mąż znakomity

w Ojczyznie. – Matka Eustachego Zofia Konstancya Zenowiczówna Wojewodzianka Brze

ściańska, wdowa po Stanisławie Kiszce. — Sam Eustachy , Starosta Rzeczycki, młodzie

niec szczególniejszych nadziei, zmarł w Rzymie 1639. Drugi jego nagrobek po drugiej

stronie drzwi wielkich , który jest w Starowolskiego monumentach opiewający życie jego , w tych

napisany jest słowach :

>

4
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D. O. M.

EVSTACHIVS. ADAMVS. ALEXANDRI. SLVSZKA

SENATORIS. ET. PALATINI. NOVOGRODENSIS

ET. SOPIAE. ZENOVICZOVNA . FILIVS.

VLADISLAI IV. POLON . ET. SVAE. REGIS. CVBICVLARIVS.

RZECZYCENSIS. GVBERNATOR.

AETATIS CVRSVM

NATVRA. VIRTVTE . INGENIO. SCIA. FACVNDIA. FORTITVDINE

ROBORAVIT

TANTOSQVE SPLENDORES

IN. CONSPECTV. DUNTAXAT. PATRIAE . DARE. PARVM. RATVS

ALMAM. VRBEM

INDOLIS. SVAE. AD. SVMMA. NATAE. SPECTACTRICEM . HABERE. VOLVIT.

ET. HABVIT

IN QVA

DVM. ANIMI. CORPORISQVE. DOTES. OMNI. EXCOLIT. STUDIO

ET. PATRIAE. BONVS. CIVIS

PARENTVM. SOLATIUM

PROSAPIAE, ORNAMENTVM

OMNIVM . VIRTVTVM . SPECIMEN. REFICERETVR

MORS

RAPTVM . POLONVM. ROMANO. TVMVLO. ABDIDIT

ET

PIO , FORTIQVE. VIRO. VBIQVE. ESSE. PATRIAM . OSTENDIT

OBIIT. ROMAE XXVII. AVGVSTI. MDCXXXIX

AETATIS. ANNO XXIV.

CVI

MOESTVS. FRATER. BOGVSLAVS. GVBERNATOR. RECZYCZEN.

HONORIS ET. DOLORIS. HAERES

MONVMENTVM . HOC . POSVIT.

„ Eustachy Adam , syn Zofii i Aleksandra Słuszki, Senatora i Wojewody

Nowogrodzkiego, Władysława IV. Króla Polskiego i Szwedzkiego dworzanin,

Starosta Rzeczycki , lata życia swego , przeżywszy cnotą , zdolnością , nauką , sło

dyczą i męztwem , chcąc większym jeszcze blaskiem zajaśnieć w Ojczyznie, dla
i

zdolności swoich miasto Rzym chciał mieć jako zwierciadło , i miał; w którym ,

kiedy już ozdobił umysł i serce wszystkiemi naukami, i miał się stać przykła

dem cnót wszystkich, dla Ojczyzny jako obywatel dobry, dla rodziców jako po
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ciecha , dla domu swego jako ozdoba , śmierć porywa Polaka , w Rzymskim gro

bie chowa i pobożnemu stałemu mężowi pokazuje, gdzie jest ojczyzna jego. Zmarł

w Rzymie 27 Sierp. 1639. r. w wieku lat 24 , któremu strapiony brat, Bogusław

Starosta Rzeczycki ten pomnik położył.“

Z prawej strony drzwi wielkich, nagrobel : podobny poprzedniemu z napisem :

D. O. M.

QVIETI. AETAERNAE. CONSVLENS

MARTINVS. KATLEWSKI

POSNANIEN. VARSAVIEN. CANONICVS.

ANNIVERSARIA . SIBI. IVSTA . AC . VNAQVAQVE

SEXTA FERIA . SACRVM . FACIENDVM

ANXO. REDITV. CONSTITVTO

HIC . AD. ARAM . SANCTAE. CRVCIS.

VITAE. TERMINVM . IMPOSITVRVS

PIE DELEGIT

ANNO . DNI. MDCLVI.

IN . CAL . MAY. AETATIS. SVAE . LVI

EXEQVENTE

MATHAEO . IOANNE JVDICKI. ARCHID. POMER.

CANO. GNESX. S. R. M. SECRET.

ETIAM . EX . DECRET. S. CONGREG. VISIT. APOST.

„ Pamiętając o wiecznym spoczynku Marcin Katlewski , Kanonik Poznań

ski i Warszawski , uczynił pobożny zapis , ażeby corocznie za duszę jego od

prawiano aniwersarz w każdy Piątek oktawy przy ołtarzu świętego Krzyża roku

1656. 28. Kwietnia , w roku życiu 56 przez wykonawcę Jego woli , Mateusza

Jana Judyckiego, Archidiakona Pomerańskiego. Sekretarza J. K. Mości a z de

kretu Świętej Kongregacji wizytatora apostolskiego.“

Gniazdo rodziny Katlewskich ziemia Michałowska , wieś Katlewo, — drobna to była

szlachta , ale zawsze herbowa.

Judycki Mateusz archidiakon pomerański herbu Radwan, zaszczytnie wspominany nie

raz przez Macieja Łubińskiego i przez Historyków kościelnych.

Niesiecki o żadnym z nich nie wspomniał w herbarzu swoim.

Pomiędzy ołtarzem św. Jana Kantego a chórem jest tablica biała marmu

rowa z następującym napisem :
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HONORI

MICHAELIS. GEORGII. PONIATOWSKI

REGIS. STANISLAI. AVGVSTI. FRATRIS

ARCHIEP. GNESN. PRIMATIS. PRIMIQVE. PRINCIPIS

REGNI. POLONIAE. ET MAGNI. DVCATVS. LITHVANIAE.

CVIVS. AVCTORITATE . INSTANTIAQVE

IVVENTVTE. AD VIRTVTEM. PVBLICAMQVE . VTILITATEM. EXCVLTA

LITTERISQVE. AC. DISCIPLINIS. OPTIMIS

PAR. AMPLISSIMAS. PROVINCIAS. FLORENTIBVS

DIGNITAS REIPVBLICAE. ET. SACRI. ORDINIS SPLENDOR

REVIXIT

POLONI ROMAE . CONSISTENTES

ANNO. MDCCLXXX

TANTI. HOSPITIS. ADVENTV

ET. PATROCINIO. LAETI

DICAVERVNT

CVRA. DANIELIS. OSTROWSKI. ARCHIDIACONI

CVRZELOVIENSIS

DOMVS. NATIONIS. POLONAE. RECTORIS.

„Na cześć Michałowi Jerzemu Poniatowskiemu , bratu Króla . Stanisława

Augusta, Arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu, Prymasowi i pierwszemu Księciu Kró

lestwa Polskiego i W. X. Litewskiego , za którego powagą i wstawieniem się

młodzież była wychowywana ku dobru publicznemu w naukach i umiejętnościach

i przez którego godność Rzeczypospolitej i Stanu Duchownego odżyła , Polacy ba

wiący w Rzymie 1780 roku , uradowani z przybycia takiego gościa i opiekuna,

wznoszą ten pomnik za staraniem Daniela Ostrowskiego, archidyakona kurzelow

skiego , rektora domu nacyi polskiej.“

Michał Jerzy Ciolek Poniatowski, brat rodzony Króla Stanisława , urodził się 12 paź

dziernika 1736. Kanonik Krakowski, po wywiezieniu Soltyka, Administrator Krakowskiej

dyecezyi; 1772. Biskup Płocki , – 1783. Arcybiskup Gnieźnieński i Prymas. – Miernych

wielce zdolności , otaczał się ludźmi mądrymi, to też jego rozporządzenia i pisma paster

skie wydane dla dyecezyi Plockiej, są rzeczami wysokiej wartości. Jak fama niesie skró

cił sobie bieg życia roku 1794 .

Daniel Ostrowski Korabita , Archidyakon Kurzelowski, Pralat godny i zacny.

„ Z prawej strony pod chórem , wmurowana jest tablica marmurowa biała,

z napisem w połowie tylko widzialnym , gdyż druga połowa zasłoniona jest belką,

na której chór spoczywa , widzialna połowa w tych jest słowach:>
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0
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DIVO. STANISLAO

ANTISTITI. AC

CVRAE AC .

STANISLAVS AVGVSTVS . .

PIETATEM MAJOR .

IN. SVVM REGNIQVE

AEMVLA ..

MVNIFICENTIA .

RECENTIBVS. PRIVS ..

POLONI. IN . VRBEM .

AD. PERENNEM

IN SANCTVM

GRATI. ET. OBSEQVIO

IN. REGEM

MEMOR T

HOC . MONVMENTVM

MDCCLXXXVII .

CVRA. ANDREAE . WOŁOWICZ ..

DOMUS. NATIONIS . POLONAE . RECTORIS.

.

.

.

.

Przy ołtarzu Pana Jezusa : piękny pomnik z białego marmuru z wypukłą

rzeźbą portret zmarłego , w który wpatruje się smutna niewiasta. Jakkolwiek

pomnik ten nie dla rodaka naszego jest wystawiony, ale kiedy imię jego łączy

się z krajem naszym i jest w kościele polskim , więc go tu także umieszczamy:

P

A.X.N.

JACOBO RAFFAELLI.

DOMO. ROMA. VIRO. INGENIO . ACERRIMO. PIETATE. SINGVLARI. VERMICVLATI.

OPERIS. CVLTORI.

INSIGNI. INTEGRITATE. MODESTIA. SOLERTIA. BENIGNITATE . OMNIBVS. CARO. QVI.

PRIMVS

ENCASTO . IN. SVBTILISSIMA. FILA. REDVCTO . MVSIVAM . ARTEM . MIRIFICE.

PERFECIT.

EAMVQE . MEDIOLANI. INSTITVIT. VBI. ARTE. SVA. CHRISTI. COENAM . A.

LEONARDO . VINCIO .

DEPICTAM . GRAPHICE. EFFINCIT. PRAEGRANDI. TABVLA . QVAM. IN IMPERATORIA .

DOMO.
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VINDEBONAE. CVNCTI. ADMIRANTVR. IDEM . CIVIBVS. EXTERISQVE. PROPTER.

OPINIONEM

VIRTVTIS. PROBATISSIMVS. SODALIS . OB. HONOREM . LVCANVS. VRBANVS. A.

STANISLAO .

POLONIAE. REGE. IN . SPLENDISSIMVM . ILLIVS. REGNI. ORDINEM . ATQVE.

INTER. CONSIALIARIOS

ADSCITVS. VIXIT. AN. LXXXIII. M. VIII . D. V. DECESSIT. EXITV. SANCTISSIMO.

VITAE

CONSENTANEO . PRIDIE . IDVS. OCTOB. ANXO. MDCCCXXXVI. VINCENTIVS.

PATRI. OPTIME. BENERENTISSIMO. MVLTIS . CVM . LACRYMIS.

P. C.

Co po polsku znaczy : „ Jakóbowi Raffaelowi, Rzymianinowi,artyście i rzeźbia

rzowi , mężowi szczególniejszej pobożności, znamienitemu poczciwością, skromnością

i biegłością w sztuce a miłemu wszystkim , który sposób malowania szmelcarski do

najdelikatniejszych doprowadziwszy nitek , sztukę robienia mozaiką znakomicie wy

doskonali?, potem założył szkołę w Medyolanie, gdzie wieczerzę Pańską z oryginału

Leonardo da Vinci w wielkim obrazie mozaikową robotą wybornie skopiował,

która zyskawszy ogólne uznanie ziomków i cudzoziemców , zdobi teraz Cesarski w

Wiedniu pałac. Najdoświadczeńszy cnoty towarzysz, od Stanisława Króla Polskiego

zaliczony został w grono znakomitych mężów i panów Królestwa. Żył lat 83 ,

miesięcy 8 , dni 5. Umarł dnia 11. Października 1836 zgodnie z świątobliwym ży

wotem. Najlepszemu i najzacniejszemu Ojcu, Wincenty syn stroskany pomnik

ten położył.“

,

Jakób Raffaeli urodził się dnia 2. Lutego 1773 roku w Rzymie. Poswięciwszy się

sztukom pięknym , ocalił od zguby arcydzielo Leonarda de Vinci -- ową sławną wieczerzę

Pańską. Kopija z Alfresco w wybornej mozajce. Obraz jego znajduje się w Wiedniu

w kościele XX. Kapucynów .

Tych z górą dwadzieścia pomników i pamiątek polskich w Rzymie w ko

ściele św . Stanisława, zdjęliśmy na miejscu z oryginałów. Opatrzeni w noty Sta

rowolskiego , szukaliśmy długo, ale napróżno niestety, trzech jeszcze innych umiesz

czonych w nieoszacowanych jego Monumentach , szkoda tylko , że tak często błę

dnych! Dla nierozrywania całości przepisujemy je tu tak jak są w dziele jego.
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D, O. M.

Friedericus Cardinal . Borrhomaeus

Ab Hieronymo Comite Rozrażewski, Episcopo Vladislaviensi

Qui Romae decessit

Suorum in urbe Codicillorum Executor Testamenti relictus

Post optimi Antistis curatum magnifice funus

Post legata rite depensa

Alienum aes dissolutum

Viaticum familiaribus datum

Singulosque pro suis quamque meritis benigne tractatos

Nec non eleemosynas in pauperum , aliosque pios usus

Liberaliter distributas

Ad recuperatae Ferrarije Montes pecunia

Ex eo , quod superfuit occupata

Censuque inde scutorum LII . perpetuo instituto

Eum huic Hospitalis domui

Quod praeclarum ejusdem Antistitis de hoc loco bene memorandi

Studium nosset

Ea conditione addixit

Ut pro illius salute , quotidie semel res sacra

Et Anniversariae praeces

Perpetuo fierent

Anno Domini MDC. Mense Maji.

Hieronim Rozräżewski -- Biskup Kujawski Jedna z najznakomitszych postaci na

szych - Mąż w Ojczyznie i Kościele wielce zasłużony, syn Stanisława Kasztelana Rogo

zińskiego herbu Doliwa i Zuzanny Myszkowskiej Kasztelanki Wieluńskiej a Chrzestny syn

Króla Zygmunta I. , Proboszcz Wroclawski, Legat do Henryka Walezyusza po jego ucieczce

Biskup Kujawski i poseł do rzeszy Niemieckiej od Króla Stefana . Za biskupstwo Wro

cławskie na Szlązku , jako i za koadjutoryą prymasowską podziękowal , nawet i za kape

lusz kardynalski, który mu Klemens VIII. chciał ofiarować. Z Kardynałem Jerzym Ra

dziwiłłem przybywszy do Rzymu na Jubileusz Wielki roku 1600 w paroxyzmie wodnej

puchliny życie zakończył. Pochowany jest w kościele al Gesù u Ojców Jezuitów . Niesie

cki dużo o nim napisał a i Damalewicz w życiu Biskupów Włocławskich nie poskąpiw

szy mu słusznych pochwał , żywot jego zakończył znowu innym nagrobkiem , wystawionym

mu przez jego późniejszego następcę Piotra Woluckiego , Biskupa Kujawskiego , którego

znowu napróżno szukając w Rzymie , dla pamięci tu przepisuje:

Ad Majorem Dei Gloriam.

Hieronymo Comiti à Rozrażew Vladislavien . et Pomeraniae Episcopo. Qui cum pa

storalem vigilantiam annis prope XX Pontificatum gerens in propagando cultu divino prae
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stitisset , plurimas ex hereticorum manibus vindicasset ecclesias, suam Cathedralem ac alias

varie exornasset , Clerum et Monasterium per universam Dioecesim ingenti conatu tempe

rasset: restituissetque fere collapsam disciplinam Ecclesiasticam , Carthusianos postliminio

in veterem reduxisset , sedem Societatis Jesu per se Dantisci collocatam locupletasset,

a fundamentis Episcoporum aedes exstruxisset , alias in angustiorem redegisset formam ,

gravissimis legationibus aliisque pro Patria et Republica Christiana laboribus perfunctus,

ubique boni Pastoris insignia , exempla atque documenta reliquit, ac tandem Romae, anno

sancto MDC , ultimum diem sancte clausit , ubi et sepultus quiescit. Tanti antistitis me

moriae, succesor ab eo VI Paulus Wołucki Epicopus Vladislavien. et Pomeraniae , cenota

phium hoc , anno salutis MDCXIX . - FF.

Drugi nagrobek dziś już nie istniejący w kościele św. Stanisława, zamiesz

czony w Starowolskiego Monumentach Sarmatiae , wystawił Stanisław Łyczko

Mikołajowi Zabłockiemu z następującym napisem :

D. O. M.

Nicolao Zabłocki

Polono

Religione praestanti

Trigesimo aetatis suae anno

Pridie Idibus Maji MDXC.

Viam universae carnis ingresso

Stanislaus Łyczko

Polonus

Moerens posuit.

Zabłoccy i Łyczkowie , dawne familje polskie herbu Sulima , mieszkali w Krakowskiej

ziemni, i zdaje się , że byli spokrewnieni z sobą.

Trzeci nagrobek polski u św. Stanisława , dziś także nie istniejący, wy

stawiony przez Andrzeja Radziszewskiego dla swej żony , zamieszczony także

w Starowolskiego monumentach , który przepisujemy tu z wierzytelnej kopji, znaj

dującej się w cytowanej od nas książce przy kościele Stanisława.

D. O. M.

D. D. Mariae de Cordova Aragoniae

D. D. Francisci Segobrien. Ducis filiae

Quae non Regina ducum vixit , non addita fastis
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1

Condat , utrumque licet fictilis, urna gemis exiguam

Hanc conjungalis fidei tesseram , Eques Andreas

Radziszowski Polonus posuit

Obiit. Calend . Junii. Anno Domini MDCXLV.

na

O tej Radziszowskiej Maryi de Cordoua , córce Franciszka, Segobrieńskiego Książę

cia a żonic Andrzeja Radziszowskiego , kilka sprostowań musimy napisać . - Uznając za

wierzytelną kopię ten nagrobek , który napisany jest w książce z datą jej śmierci ,

grobek Starowolskiego pag. 814 musimy poprawić, że nie powinno być Radzieszowska ale

Radziszowska ; że nie powinno być AD. – MDCXIV, ale MDCXLV. -- 2. Niesieckiego

co do roku, nie jego wina, bo poszedł za Starowolskim , ale co do nazwiska. W pierw

szem wydaniu tom III . 805 jest napisane Radzieszewski , w drugiem wydan.u Lipskiem

Radziszewski. Zkąd przyszli wydawcy do takiego przekręcania ? — 3. Nakoniec w ar

tykule w Bibliotece Warszawskiej 1858., zeszyt XV. 516 pod napisem „ Pamiątki Polskie"

„ w Rzymie przez G. Z. “, zamiast „ ,fictilis urna “ jest „fidelis urna“ zamiast fidei tes

seram “ jest „ fidei thessarum “ . Co to znowu za wyrazy ? Tak to u nas piszą !

Mówiliśmy wyżej, że przy kościele św. Stanisława ufundowano jednocze

śnie dom gościnny dla pielgrzymów Polaków. Dom ten exystuje dotąd , ale dla

Polaków zamknięty, niestety. W domu tym , w pierwszej wielkiej sali , rozwieszone

są portrety i obrazy, które także licząc do pamiątek polskich , wypisujemy tu :
i

1. Portret Ignacego Komorowskiego Prymasa z napisem : Adamus Ignatius

de Liptów et Orava Komorowski, Primas Poloniae S. Sedis Apostolicae per

Poloniam et Ducatum Lithuaniae Legatus, Primusque ejusdem regni Princeps.

2. Portret olejny Augusta II.

3. Płaskorzeźba , biust Xięcia Massalskiego z napisem w otoku : Ignatius

Princeps Massalski , Episcopus Vilnensis.

4. Portret Augusta III.

5. Portret Jana Sobieskiego.

6. N. M. Panna , zdaje się kopia z obrazu , który jest w Krakowie u XX.

Karmelitów .

7. Portret Maryi Kazimiry.

8. Portret Biskupa Massalskiego.

9. Portret Stanisława Hozyusza.

10. Portret Maryi Ludwiki.

11. Portret Sierakowskiego z napisem :

M. Antonius Sierakowski. S. Stanislai , Polonorum in urbe Rector

Aetatis suae 30 an. 1760.

12. Obraz św. Salomei.

13. Portret Kardynała Radziwiłła.

5
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14. Duży obraz św. Stanisława Kostki.

15. Obraz św. Kunegundy.

16. Obraz św. Wojciecha.

17. Portret Jana Kazimierza w stroju Kardynalskim z podpisem : Joannes Ca

simirus Tit. S. Joannis ad portam Latinam. S. R. E. Prezb. Card. Defens. Epis.

Cesanatensis.

Gdzie się podział portret Anny Jagiellonki, tej szczodrobliwej dla kościoła świętego

Stanisława dobrodziejki, nie mogliśmy dopytać , a szkoda , bo może był współczesny.

Mówiąc o kościele , wspomnieć nam tu należy o sztychu wyobrażającym

wnętrze tego kościoła , w czasie pogrzebowego obchodu za duszę ś. p. Jana III.

Króla polskiego. Rycina ta 30 cali polskich wysoka a 18 szeroka, którą Sebas

tianus Cyprianus Archit. inven. et del. Petrus et Franciscus Bartolus incidit, ma

następujący podpis :

„ Delineatio honorarii tumuli ac funebris pompae exhibitae Romae in templo S. Sta

nislai Polonicae Nationis, cum memoriae Ioannis III Regis Poloniae , Magnique Ducis Li

thuaniae. lusta solemni ritu persolveret. Eminentissimus et Reverendissimus Carolus Car

dinalis Barberinus , ejusdem Regni protector.“

Na wspaniałym katafalku, zakończonym królewską koroną jest napis: Joannes III.

Poloniae Rex , Magnus Dux Lithuaniae, anno 1696. Caly kościół przybrany w krepowe

festony, między którymi medaliony z wyobrażeniami do zwycięztw za panowania Jana III.

odnoszącemi się . Przy katafalku siedzi czterech Biskupów odśpiewujących Castrum doloris.

W środku kościoła kilka grup w strojach duchownych i włoskich .
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V.

KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEJ PANNY MARYI

ŻYROWICKIEJ

PO WŁOSKU ZWANEJ DELLAMADONNA DEL PASCOLO.
1

Na placu zwanym Santa Maria dei Monti,od niepamiętnych czasów ist

niał niewielki tytularny kardynalski kościołek , pod wezwaniem ś. Śtych Sergiusza

i Baccha. Kościołek ten należał do zgromadzenia 00. Minimów , a był pod Za

rządem proboszcza i dwóch zakonników.

Kiedy na początku siedmnastego wieku, wszczęło się na Rusi prześlado

wanie Xięży Unitów, wśród którego Józefat Koncewicz , Arcybiskup Płocki roku

1623 zamordowany został , kilku Xiężom Unitom z zakonu św. Bazylego przyby

łym wówczas do Rzymu , Papież Urban VIII. oddał na własność wzmiankowany ko

ściołek świętego Sergiusza i Baccha wraz z przyległym mu domem , Ojcom zaś

Minimom rozkazał przenieść się do nowo wybudowanego kościoła św. Franciszka

à Paulo .

Xięża Bazylianie obejmując na własność wspomniany kościół wraz z na

leżącym doń domem , w niemałym byli kłopocie , chcąc ratować to nowe ich dzie

dzictwo od grożącej ruiny, tem więcej, gdy dochody z Kościoła i domu, po za

spokojeniu miejscowych wydatków, przynosiły rocznie szczuplutką tylko summe,

bo mało co więcej nad dwa dukaty (skudów 4 bajoków 18/3). Niezrażeni wi

doczną biedą a zaufani w Panu , zajęli się najprzód restauracyą Domu Bożego,

a potem mieszkania swego. Ziomkowie przybyli im w pomoc dobrowolnemi ofia

5.
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rami , które tarczyły na zaspokojenie najgwałtowniejszych potrzeb. Kiedy już

i kościołek i klasztorek schludnie były odreperowane, kardynał Barberini zapisuje

2000 skudów, od których procent 100 skudów, przeznacza się na utrzymanie XX. Ba

zylianów wzrosły do 200 skudów , które kapłani Unici mieszkający przy tym ko

ściele , pobierali nieprzerwanie až do roku 1829. W roku tym , kiedy nie było

kapłana Unity do Zarządu tym kościołem , przeszedł tenże na własność propa

gandy wraz ze wszystkiemi dochodami, a ciekawe archiwum unickie , strarannie

przechowywane, wcielono do archiwum tejże Propagandy.

Osobliwością tego kościoła jest obraz Najświętszej Maryi Panny, malowa

ny alfresco, a znajdujący się obecnie w wielkim ołtarzu . Historya tego obrazu

jest dosyć interesująca. W roku 1718. , Rektor kościoła XX. Bazylianów, polecił

restaurować hospicium unickie , będące przy kościele św. Sergiusza i Baccha.

Mularz do tej roboty użyty , zeskrobując w jednym z korytarzy stary i

nadpsuty tynk , ujrzał jakieś malowidło na murze , niewiedząc co ma z tem zro

bić , udał się do X. Rektora z zapytaniem. Po jego odejściu tynk od całej ściany

odpadł zupełnie , i ukazał się na murze piękny obraz Maryi Panny malowany al

fresco z słowiańskim w otoku napisem. Nim nadszedł X. Rektor obaczyć to

malowidlo , zbiegła się już gromadka ciekawych Włochów , podziwiających obraz

i wykrzykujących „ Viva Maria ! grazzia Maria !! Miracolo ! miracolo !"

Xiądz Rektor , aby nie był posądzony o mnożenie cudów , poznając, że to jest

kopia obrazu Najświętszej Maryi Panny Żyrowickiej , którą kiedyś prawdopodo

bnie wymalował któryś z Unitów mieszkających w tem hospicium, polecił mala

rzowi obraz zamalować wapnem . Zamalowanie odpadło nazajutrz, obraz uka

zał się jeszcze piękniejszy , a lud utwierdził się w przekonaniu, że Madonna ob

jawiła się cudownie.

Kiedy o całem tem zdarzeniu doniesiono Papieżowi Klemensowi XI. , dodając

że miejsce, gdzie obraz odkryto, coraz tłumniej odwiedzane jest przez lud pobo

żny, po sprawdzeniu polecił Ojciec święty wyciąć obraz z muru i umieścić w ko

ściele, gdy mu jednocześnie dokumentami stwierdzono , że oryginał tego obrazu

znajduje się na Litwie około Nowogrodka, że obraz tam będący objawił się cudownie

w lesie Żyrowo około XV. wieku i czczony jest pod wezwaniem cudownej Matki

Boskiej Żyrowickiej, dozwolił aby odtąd kościół św. Sergiusza i Baccha na

zwano kościołem della Madonna del Pascolo , co na jedno wyniesie , gdyż po Wło

sku pascua , pascolo , znaczy żer , jadło. Rozkazom Papieża , uczyniono zado

syć. Wśród licznie zebranego ludu , w uroczystej processyi przeniesiono z ko

rytarzy obraz Maryi do kościoła, umieszczono w wielkim ołtarzu , w miejscu zaś,

zkąl wyjęto obraz , wmurowano marmurową tablicę z napisem w języku wło

skim tej treści :

z
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„ W tem miejscu w miesięcu Wrześniu 1718. roku odkryto obraz najświętszej Maryi

Panny, który w roku następnym z polecenia Papieża Klemensa XI. przeniesiono do kościoła

św. Sergiusza z wielką uroczystością .“

W oryginale włoskim napis ten brzmi :

„ Qui era situata l'imagine della Beatissima Vergine del Pascolo , copia di quella

che si venera in Żyrowice celebre per i miracoli nell messe d’Agosto MDCCXVIII si sco

presse è l'anno sequente nel medesimo messe conuncio il concorso del popolo e crebro

a talsegno , che d'ordine di nostro signore P. P. Clemente XI . fu tagliata dal muro e

transferita in Chiesa il di VII . Settembre. MDCCXIX . “

Rozpatrując się teraz w obrazie , znajdujemy, że dzieło to jest wcale do

brego malarza , a wyobraża Maryą Pannę, trzymającą na ręku dzieciątko Jezus,

ale tylko twarze , ręce i nogi są widzialne , resztę zasłonięte obyczajem wscho

dnim bogatą ryzą ; dalej widzimy, że jest najwierniejszą kopią cudownego obrazu,

Najświętszej Maryi Panny, Żyrowickiej zwanej. W otoku znajduje się napis ru

ski, cerkiewnemi literami, zupełnie tak jak w oryginale w tych słowach :

„Czestniejszuju Heruwim i sławniejszuju bez srawnienia Serafim , bez istlenia Boha

Syna rozdiwszuju, suszczuju Bohorodica tia wieliczajem . "

Co znaczy : „Czcigodniejsza nad Herubiny, a sławniejsza bez prównania nad Serafi

nów, która porodziłaś bez zmazy Syna Bożego , prawdziwa Matko Boga, Ciebie wielbimy.“

Krótkiem aleSłowa te , są fragmentem z Liturgii św. Chryzostoma.

prześlicznein są uwielbieniem.

Z pamiątek polskich znajdajemy w tym kościele obraz N. Maryi Panny,

umieszczony w wielkim ołtarzu , jeszcze przez Klemensa XI.; - w sto lat potem

Pius VII. uroczyście ten obraz poświęcił , i na pamiątkę , w ścianie wmurować

kazał tablicę z napisem :

IMAGINEM. DEI. GENITRICIS. MARIAE

PASCVLI. NOMINE. INSIGNITAM .

QVAM

CLEMENS. XI. P. M.

VE . FOEDATA. NEGLIGENTIA. SORDIBVS

ABSOLESCERET

HEIC. ADORANDARI. IVSSIT

PIVS. VII. P. M.
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SECVLARI. ANNO . I. CVRENTE

SOLEMNI. POMPA. INVISIT.

ATQVE. RELIGIONE . COLVIT

JORDANVS. MICKIEWICZ. RVTHENAE

FAMILIAE. BASILII. PATRIS

ET. PRAESES . H. E.

M. P.

ANNO. D. MDCCCXIX.

Co znaczy : „ Obraz Bogarodzicy Maryi Panny, Żyrowickiej zwanej, który

Papież Klemens XI. aby nie zniszczał przez nieuczciwe i gnuśne niedbalstwo,

tu czcić rozkazał. Pius VII. Papież w roku pierwszym papiestwa z wielką uro

czystością nawiedził i uczcił pobożnie — Jordan Mickiewicz Rusin , zakonu świę

tego Bazylego, sprawując obowiązek Prokuratora i Rektora tego Kościoła , pa

miątkę tę położył roku 1819.“

O Jordanie Mickiewiczu nic więcej nie wiemy, tyle tylko, że na początku bieżącego

stulecia zarządzał kościolem St. Maria dell Pascolo . - Ozdoby wielkiego ołtarza sprawione

są kosztem Xiążąt Czartoryskich , co potwierdzają ich herby rodzinne, tamże umieszczone.

Na posadzce w środku kościola , interessujący jest kamień marmury, z na

pisem ledwo odczytanym w połowie , druga połowa zupełnie zatarta.

D. O. M.

RAPHAELI. EX . COMITIBVS. KORSAK..

ARCHIEPISCOPO. KIOVIENSI. ET. HALICIENSI

QVI

A. SIGISMVNDO. III . POLONIARVM . REGE.

APVD. S. SEDEM. AD. GRAVISSIMA. NEGOTIA .

ET. BEAT. JOSEPHAT. KONCEWICZ

ARCHIEPISCOPI. PLOCENSIS. MARTYRI O (CAVSAM ) AGENDAM .

ABLEGATVS

REBVS. SEDVLO. DILIGENTERQVE. CONFECTIS

ECCLESIAM ...

Następnych to wierszy zupelnie odczytać nie można , ostatni wiersz ledwo doczytany.

IV . IDVS. DECEMBRIS. MDCXLII.
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Co znaczy : Rafaelowi z hrabiów Korsaków, Arcybiskupowi Kijowskiemu

i Halickiemu, który od Zygmunta III. Króla Polskiego do św. Stolicy Apostol

skiej w ważnych sprawach kanonizacyi błogosławionego Józefata Koncewicza, Ar

cybiskupa Płockiego wysłany został .. dopełniwszy gorliwie misyi swojej,

zmarł 10. Grudnia 1642. roku.“

O Korsaku pisze Niesiecki , że pochodził z litewskiej familli, że najprzód był Wła

dyką pińskim a potem po Józefie Welaminie Rudzkim 1637. roku objął rządy nad całą

metropolią Rusi, rozumie się unicką , co znać z panigeryku przy jego wjeździe: „ Spes

altera Russiae,“ – dalej mówi , że Korsakowie pieczętują się kotwicami, a o Rafaelu do

daje , że w Rzymie odbył nauki teologiczne , a będąc potem Metropolitą całej Rusi, sta

rał się u Urbana VIII. o kanonizacją błogoslawionego Józefata, Arcybiskupa Płockiego.

W poważaniu był u Papieża i Kardynałów tak dalece , że Urban VIII. „ na dokument

swego affektu " podarował mu strój wszystek i bogaty apparat greckich obrządków . Nie

dokonawszy zamiarów swwoich , umarł w Rzymie 1642. roku , kanonizacya zaś błogosła

wionego Józefata za szczęśliwego panowania teraźniejszego Papieża Piusa IX. roku 1867 .

przyszła do skutku .

Drugi pomnik w tym kościele , na posadzce kamień marmurowy z napisem :

D. 0. M.

IN. PACE

HEIC. SITA. EST

MARIANNA. FOEMINA. EX . GENTE. CHARZEWSKA

NATIONE. POLONA

MORVM. CANDORE. RELIGIONIS. PVRITATE

RERVMQVE. DOMESTICARVM. AMPLITVDINE

LECTISSIMA. FOEMINA

VIXIT. ANNOS. XL ....

DIVTINA. INFIRMITATE . ABREPTA.

MIRO. TAMEN. ANIMO. LAETA

OBIIT . IV. KALENDAS. NOVEMBRIS

ANNO. REP. SALVT. MDCCCII.

T. A. C. L. M. H. P. C.

„ Tu spoczywa w pokoju Maryanna Charzewska , Polka , czystości obycza

jów i blaskiem cnót domowych znamienicie ozdobna niewiasta. Przeżywszy lat

40 po dlugiej chorobie z wesołym umysłem zmarła dnia 29. Października 1802.

roku . “
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Trzeci pomnik w tym kościele, przy ołtarzu błogosławionego Józefata

małe mauzeolum pięknie rzeźbione :

JVLIO. MISZEWSKI

PICTORI. POLONO .

D. XXI. IVL. MDCCCXXIV . IN. SVBIACO

INFELICI. CASV. OBITO

AFFLICTI. AMICI. POSVERVNT

1827 .

„ Juliuszowi Miszewskiemu , Malarzowi Polakowi , dnia 21. Lipca 1824. roku

w Subiaco , nieszczęśliwym wypadkiem zeszłemu z tego świata , stroskani przyja

ciele położyli 1827. roku.

Jest to nagrobek mlodego malarza pełnego nadziei, który w okolicy Rzymu w Su

biaco zdejmując widok , przez osunięcie się góry, spadł ze znacznej wysokości i życie po

stradal . Na tem miejscu stoi dziś krzyż, pobożną postawiony ręką . Mieszkańcy opowiadając ti -n

wypadek dodają , że był uno povero pollaccho.

Przy kościele , o którym mówiliśmy jest także ubogie hospicium , dla piel

grzymów Unitów. W jednej sali znajdują się portrety Stanisława Augusta ,

Augusta III. , --- Kardynała Barberiniego, dwóch Metropolitów Kijowskich i dwóch

Prokuratorów tegoż hospicium. Dziś tym kościołem , zarządza powszechnie ii

wielce szanowany X. Michał Dąbrowski, były prowincyał Bazylianów polskich , Po

stulator sprawy kanonizacyi św. Józefata, który zwalczywszy liczne przeszkody,

po długich latach mozolnych starań , miał szczęście doczekać się wreszcie po

myślnego rezultatu .

Ubogie to rzeczone hospicium , posiada przytem nie wielką bibliotekę dzieł

naukowych , pomiędzy któremi i kilka polskich dziełek, ale pomiędzy temi,oprócz

kilku druków Poczajowskich, żadnej nie ma rzadkiej książki. Czy tam, czy gdzie

indziej, nie pomnę, wzmiankę przeto tylko zrobię , że jest książka pod tytułem :

„Bullae et brevia summorum Pontificorum ..... congregationem Ruthenorum con

cernentia “ wydana w Poczajowie. W tej książce jest wzmianka, że Izydor , Me

tropolita Kijowski, który się znajdował na koncilium florenckiem, umarł w Rzymie

i w kościele św. Piotra na Watykanie miał być pochowany którego jednakże

nagrobku, mimo usilnych starań nie znaleźliśmy.
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VI.

KOŚCIÓŁ BAZYLIANEK POLSKICH

NNY

POD Wezwaniem NAJŚWIĘTSZEJ Maryi Panny

PRZE
ZEDZIWNEJ.

>

Niedaleko od Bazyliki N. Maryi Panny Większej a naprzeciwko kościoła

św. Euzebiusza , istniał Kościołek z klasztorem , nazwany „ San Guiliano ai Monti“,

„ Świętego Juliana na górze “. Papież Pius VI. roku 1783. oddał go nowemu za

konowi św. Alfonsa Liguorego, XX. Redemptorystom , którzy tu założyli Kolle

legium swoje i utrzymywali się w nim do czasu wojen Napoleońskich we Wło

szech , w którym to czasie rozproszeni wraz z wielu innymi zakonami , kościołek

św. Juliana opuścić byli zmuszeni.

W r . 1848. Pius IX. Księżnie Odeschalchi pozwolił wyreperować tak ko

ściołek jako i klasztorek i oddał je Matce Makrynie Mieczysławskiej , pozwala

jąc sposobem próby wprowadzić do Rzymu zgromadzenie Bazylianek polskich.

Obecnie pod przełożeństwem Matki Makryny, jest tu 10 zakonnic Polek Bazyli

anek, wedle reguły św. Bazylego , rytu łacińskiego. W wielkim ołtarzu jest obraz

N. M. P. Przedziwnej, kopia cudownego obrazu z kaplicy założonej przez Matkę

Makrynę. U Sercanek w kościele św. Trójcy ai Monti , oprócz polskich niektó

rych obrazków i niekiedy śpiewów, wykonywanych przez zakonnice po polsku

innych pamiątek tu nie znajdujemy.

6
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VII.

KAPLICA MATKI MAKRYNY MIECZYSŁAWSKIEJ

W KLASZTORZESAKREKEREK w Trinita dei Monti.
W RINITA

Po wycierpieniu strasznego prześladowania w Witebsku 1844. i 1845. ,

Matka Makryna , przełożona Bazylianek 1. Listop. 1845. roku przybyła do Rzymu.

Zakonnice Serca Jezusowego przyjęły ją jak matkę. Tymczasem Matka Makryna

upodobawszy sobie na korytarzu obraz N. M. Panny, który nazwała Przedziwny,

poczęła go stroić , przyozdabiać , tak że w końcu zamieniła w ołtarz, a ołtarz na

stępnie w kaplicę. Wiele łask , których tu doznawali modlący się , a głównie cud

jakiego doznał X. Blampiu 7. Listop. 1846. r. skłoniły Ojca św. Piusa IX. , że do

zwolił urządzić zupełną kaplicę , sam ją poświęcił i liczne nadał odpusta i przy

wileje. W kaplicy tej odprawia się teraz codziennie Msza święta.
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VIII.

KOŚCIÓŁ OJCÓW JEZUITÓW

POD TYTUŁEM MIENIA

Jezus,
ZWANY

Al Gesu.

Kościół ten ze wszystkich rzymskich kościołów najbogatszy w marmury i inne

kosztowności , miał niegdyś trzy pomniki polskie : — Kardynała Radziwiłła, Hie

ronima Rozrażewskiego i Ewy Hurko. Z tych drugiego nie mogliśmy odnaleść,

prawdopodobnie albo zatarty jest zupełnie , albo też i wyjęty.

Kamień grobowy Kardynała Radziwiłła znajduje się w posadzce przed oł

tarzem św. Franciszka , w pięknej mozajce florenckiej herb Radziwiłłowski Trąby

a potem napis :

GEORGII. TIT . S. SIXTI.

S. R. E. PRAESB.

CARDINALIS. RADZIVILI

EPISCOPI. CRACOVIENSIS

DVCIS OLICAE

ET. NESVISSI.

„ Jerzemu Radziwiłłowi , tytułu św. Syxta , świętego Rzymskiego Kościoła

Kardynałowi, książęciu Ołyki i Nieświeża .“

Jerzy Radziwill , drugi syn Mikołaja Radziwiłła Czarnego, Wojewody Wileńskiego,

i Előbiety Szydłowieckiej, Kasztelanki Krakowskiej , * za namową X. Piotra Skargi , wy

* Muszę tu sprostować błąd jeden ; — Niesiecki w wydaniu (szem mówiąc o Mikolaju Czarnym Radzi

wille (III. 824. ) daje mu żonę jak było w istocie Elżbietę Szydłowiecką, mówiąc o Jerzym Kardynale, snadź przez

pomyłkę druku (III . 829. ) zmienia ją na Szydłowską. Wydawcy 2go wydania Niesieckiego t. VIII. str. 167. powta

rza a ten gruby błąd , a za nim i X. Lętowski w Katalogu Biskupów t. II. str. 145. z Szydłowieckiej robi Szy

dlowską. To już za gruba omyłka.

6
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zrzekłszy się heretyckich błędów , przyjął wiarę katolicką i stał się jej wielkim obrońcą

i pomnożycielem . Waleryan Protaszewicz, Biskup Wileński , wyrozumiawszy w nim chęć

do stanu duchownego, za wiedzą Króla i approbacyą Papieża , przybrał go sobie za ko

adjutora. Przybywszy na wezwanie Papieża Grzegorza XIII . do Rzymu, lat kilka spędził

na naukach pod kierunkiem uczonego Jezuity, Achillesa Giliardi , skąd po śmierci Biskupa

Protaszewicza w 24 roku życia swego, wyświęcony przez Nuncyusza papieskiego Bolognetę

na Biskupa , w r. 1583. obejmuje katedrę Wileńską. Za staraniem Stefana Batorego, otrzy

mawszy kardynalski kapelusz , przez Zygmunta III . przeniesiony został na katedrę Kra

kowską Biskupią roku 1590. Klemens III . mianował go legatem swoim do utrwalenia

zgody między Cesarzem Rudolfem a Zygmuntem III. Królem Polskim . * Wywiązał się

z tego nasz Kardynał znakomicie , panujących panów przywrócił do zgody a zmówiwszy

cesarską córkę Annę w małżeństwo Zygmuntowi , sprowadził ją do Krakowa. Temuż Zy

gmuntowi chrzcił syna Władysława , potem Króla Polskiego. Jako Kardynał zasiadał

w konklawe na dwóch elekcyach Papieżów t . j . Innocentego IX, i Klemensa VIII . , „ ,kedy,

jak mówi X. Łętowski , wielu Kardynałów goliło na niego papieską koronę.“ Naresz

cie wybrawszy się do Rzymu na Jubileusz wielki 1600. r. , assystując Papieżowi przy cere

moniach otwierania „ Portae Sanctae“ , chorobą zwątlony zakończył swe życie, mając lat 44.
**

Drugi nagrobek w kościele Al Gesú , o którym mówiliśmy, że go już nie

ma , wzniesiony był ku czci Hieronima Rozdrażewskiego. Przepiszemy tu ta

kowy z Monumentów Starowolskiego.

D. O. M.

Hieronymo Comiti à Rozdrażów

Vladislaviae ac Pomeraniae

Episcopo

Insigni pietate viro

Romae anno Jubilei MDC. mortuo

Patres societatis

Quibus Gedani in Prusia vivens

Collegium dotaverat

Posuerunt .

O tym zacnym Biskupie już mówiliśmy wyżej, tu dodamy to jeszcze , że był przy

jacielem Jezuitów i liczne im świadczył dobrodziejstwa. Między innemi , jak ten nagrobek

opiewa, fundował im gdańskie kollegium , za co zwłoki jego do kościoła swego przyjęli,

a później zapominając o tem , pozwolili gdzieś zniszczeć lub zaginąć nagrobkowi jego .

* O tem pojednaniu mówi napis na nagrobu Klemensa VIII. w bazylice Santa Maria Maggiore, o któ

rym wspomnieliśmy już wyżej , mówiąc o św. Jacku : „ Clemens VIII. Florentinus, post sedatas in Polonica lega

tione inter Sigismundum Regum et Austriacam domum ortas in comitiis regni discordias ad Pontificatus apicem

evectus etc.“

** X. Lętowski w cytowanym Katalogu Biskupów Krakowskich , przywodząc trzy na oddzielnych miej

scach pamiątki jego grobowe , stara się ustalić odmienne daty jego nominacyi na koadjutorstwo wileńskie , w czem

naturalnie błądzi.
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Trzeci kamień nagrobkowy w tym kościele , poświęcony jest pamiątce

Ewy Szczyt z następującym napisem :

1

HEVAE. MARIAE. LAVRENTINAE

IOSEPHO. COMITIS . HVRCO . POLONI .

RELIGIONI. VITAE LIBERALITATI. INSIGNIS

LIBERORVM . INSTITVTIONE . MORVM . SVAVITATE

NEMINI. SECVNDAE

NATA. VIII. DECEMBR. AN. MDCCLXXI

AETATIS. ANNO. XXVII

THADEVS. COMES. SZCZYT

VXORI. OPTIMAE . ET. CONCORDISSIMAE

CVM . LACRTMIS. POSVIT

QVI. LEGIS . PACEM . COELITVM . ADPRAECATOR.

1

|

„ Ewie Maryi Laurentinie, córce Hrabiego Józefa Hurko , Polce , w pobo

żności życia znakomitej, w słodkiem wychowaniu dzieci nienaśladowanej. Uro

dzona 25. Grudnia 1771. , umarła mając lat 28. Tadeusz Hrabia Szczyt , naj

godniejszej i najmilszej małżonce ze łzami położył. — Kto czytasz, módl się o po

kój jej duszy.“

Hurkowie i Szczytowie , obie szlacheckie rodziny z Białorusi , na tym kamieniu mają

polączone swe herby, Radwan i Szczyt.

Tu wspomnieć jeszcze należy , że w Rzymie umarł X. Brzozowski , Generał Jezuitów ,

i zapewne zwłoki spoczywają w którymkolwiek kościele jezuickim , ale w którym nie mo

gliśmy znaleźć .
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IX.

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO MICHAŁA

IN

Arcione,NIEDALEKO FONTANNY Trevi.

Wchodząc do Kościoła, po prawej stronie między dwoma bocznymi ołta

rzami jest pomnik księżnej Jabłonowskiej. Na okrągłej marmurowej tablicy por

tret zmarłej w płaskorzeźbie , poniżej prostokątna tablica i na niej dwa herby,

Czapliców i Jabłonowskich , u dołu zaś napis :

ΑΧΩ

THECLA . EX. STIRPE CZAPLICORVM. PRIVS. ANTONII. JABLONOWSKI.

VTILIMI. CASTELANI. CRACOVIENSIS. RELICTA. CONIVX.

VINIT. ANNORVM . LXII. OBIIT. ROMAE. DIE . XIV. FEBR. A. D. MDCCCXX .

MATRI. CARISSIMAE. LIBERI. POSVERE .

„Tekla z familii Czapliców, wdowa po Xięciu Antonim Jabłonowskim , osta

tnim Kasztelanie Krakowskim , żyła lat 62 , zmarła w Rzymie dnia 14. Lutego

1820. roku. – Dzieci najukochańszej matce.

Tekla Czaplicówna, córka Lowczego wielkiego koronnego Celestyna z Szpanowa

Czaplic , herbu Kierdeja i Anny Drzewickiej , wyszła za Antoniego Xięcia Jabłonowskiego

herbu Pruss 3 ', ostatniego Kasztelana Krakowskiego . Na nagrobku są połączone te dwa

herby, Kierdeja i Pruss 3º.
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X.

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO KLAUDIUSZA.

W połowie XVII. wieku Burgundczycy zbubowali w Rzymie nie wielki

kościołek pod wezwaniem świętego Klaudiusza Biskupa i św. Andrzeja Apostoła.

Wkrótce po zbudowaniu kościołka Franciszek Hensy ufundował tu hospicium na

tionalne dla ziomków swoich Burgundczyków i na ten cel oddał wszystkie dobra

swoje. W zeszłem stuleciu kościół został przebudowany, odnowiony i ozdobiony

dwoma pięknemi statuami św. Klaudiusza i św. Andrzeja zewnątrz , a wewnątrz

pięknym obrazem Piotra Barberi. — Skromny i piękny ten kościołek za rządów

Ludwika Filipa , pożyczony został XX. Zmartwychwstańcom w celu, aby ci Xięża

polscy, mogli czynić posługi duchownym ziomkom swoim mieszkającym i przy

bywającym do Rzymu. Kościół ten jest dotąd w posiadaniu tych Xięży, w któ

rym dość często odbywają się nabożeństwa polskie. Oprócz kilku pomników, a ra

czej kamieni napisowych na posadzce , które tu opisujemy, Innych nie znajdujemy

tu pamiątek.

Płyta marmurowa na ziemi , korona książęca , herb Leliwa, a później napisy :

P

A.Ž.S..

JOANNAE

BENEDICTI. COMITIS . TYSZKIEWICZ

FILIAE

MICHAELIS. CONIVGI

POLONAE

AMORE. CHRISTI. PRACELLENTI

IN. PAVPERES. LIBERALISSIMAE

VXORI. INTEGERRIMAE
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PATER ET. CONIVX . DOLENTES

POSVERE

NATA. IN. CZERWONY. DWÓR. LITVANIAE

IV. NON. OCTOBRIS. A. D. MDCCCXXVIII.

OBIIT. ROMAE. XVI. CALENDAS. APRILIS. AN. D. MDCCCXLVIII.

DOMINVS. DEDIT. DOMINVS. ABSTVLIT.

SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM . ( JOB. I. XXI. )

AVE. MARIA .

„ Joannie hrabinie Tyszkiewicz, córce Benedykta , małżonce Michała , bogatej

w miłości Chrystusowej, miłosiernej ku ubogim , ozdobnej skromnością . Najuko

chańszej córce, najgodniejszej małżonce , Ojciec i mąż stroskany ten pomnik po
i

łożyli. Urodzona w Czerwonym Dworze na Litwie 4. Października , roku 1827.,

zmarła w Rzymie 17. Marca 1848. „ Pan dał , Pan wziął, niech będzie imię Jego

błogosławione.“ (Job. I. 2.)

Zdrowaś Maria.

Drugi marmurowy kamień z takim napisem :

P

A.X.2 .

SOPHIAE

NOBIL . MICHAELAE . ET. LUDOVICI

GIŻYCKI. FILIAE

EDVARDI. LVBIENSKI. COMITIS. VXORI.

ANNO. XXVI. NATAE

IX . CAL. SEP. AN. MDCCCXLVII

IMMATVRA. MORTE

PEREMPTAE

MATER. MARITVSQVE. LVGENTES.

POSVERE

DAT. NATALE. SOLVM . TIBI. POLONIA

ROMA. HEIC . SEPVLCRVM .

(herb Pomian .)

1

„ Zofii , córce Michala i Ludwiki Giżyckich , żonie Edwarda hrabiego Lu

bieńskiego , w wieku lat 26 , niespodzianą śmiercią wydartej 24. Sierpnia 1847.

roku. Stroskana matka i mąż ten pomnik skladają. “

„ Polska Cię zrodziła , Rzym stał ci się grobem .“

6
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Trzeci kamień marmurowy z napisem :

A.X ...
MEMORIAE

GEORGII . SOBOLEWSKI. COMITIS.

NATIONE. POLONI

VIRI. MODESTIA . LIBERALITATE.

IN. RE. POLONORVM PVBLICA. PROPVGNANDA

DOMI. MILITIAEQAE. PRECLARE MERITI.

QVI. PATRIA EX. TORRIS

ROMAE. XVI. CAL. FEBR. AN. MDCCCXLVI.

AETATIS SVAE. AN. XLVII.

VITAM . INNOCENTER . PERACTAM

CVM . MORTE . PIETISSIMA. COMMVNIVIT.

IGNATIVS. PATER. JOSEPHVS. FRATER

MAERENTES

POSVERE

QVI. LEGIS. CIVIS. HOSPESVE

PIVS. BONAS. EI. PRECES. PRECARE

„ Jerzemu, hrabiemu Sobolewskiemu , Mężowi wielce zasłużonemu w spra

wach polskich , tak publicznych jak wojennych i wielce szczodrobliwemu i miło

siernemu , który opuściwszy Ojczyznę, w Rzymie dnia 17. Stycznia 1856. roku,

w wieku lat 47, chwalebny żywot na śmierć pobożną zamienił. Ignacy ojciec

i brat Józef, stroskani , pomnik składają. Rzymianinie i gościu pobożny, który to

czytasz, ofiaruj za niego błagalne modlitwy.

Czwarty marmurowy kamień z napisem :

BOLESLAO. BOROWSKI

FRANCISCI ET ANNAE LVŽECKA. E

DOMO. SVPRENÓW. PODOLIEN.

VIX. AN. XXVII. M. II. D. XXIII .

DECESSIT. VI. ID. FEBR. AN. MDCCCLII

VIRO . DESIDERATISSIMO

THECLA. JAROSZYNSKA

M. P.

MEMENTO . DOMINE. OMNIS . MAMSVETVDINIS

EIVS.

7

49



„ Bolesławowi Borowskiemu , synowi Franciszka i Anny Łużeckiej z domu

Suprenów Tekla Jaroszyńska, nieodżałowanemu mężowi pomnik położyła. Żył lat

27 , miesięcy 2 , dni 23 . Umarł 8. Lutego 1852. roku .“

„Wspomnij Panie na wszystkie uczynki jego.“

Piąty kamień marmurowy z następującym napisem :
1

HIC. RESVRTVRA . QVIESCIT

MARIA . JOSEPHA. KARSKA.

ANCILLA. CHRISTI.

OB. ROMAE. X. OCTOBR. MDCCCLX.

„ Tu oczekując zmartwychwstania , spoczywa Marya Józefa Karska , Sługa

w Chrystusie. Zmarła dnia 10. Października 1860. roku .“

Szósty kamień marmurowy z napisem :

D, O. M.

HIC. RESVRECTVRA. QVIESCIT

ANGELLA. PLATER.

ADAMI. ET . LVDOVICAE. COMITVM. PLATER. FILIA

CONSTANTII. COMITIS ZYBERK - PLATER . VXOR.

MOXQVE. VIDVA.

NATA . KRASLAVII. DIE. XIV. OCTOBRIS

MDCCCXXII.

MORTVA. ROMAE. D. I. FEBRVARII.

MDCCCLII.

NOMEN. VITAM. MORTE .

CLARIOREM . SANCTIOREMQVE

REDDIDIT

AT. IPSA. HVMILIS. SE. PRAECIBVS. TVIS. COMMENDAT.

Tu oczekując zmartwychwstania , spoczywa Aniela Plater, córka Adama

i Ludwiki Hrabiów , wdowa po Hrabim Konstantym Zyberk Plater, urodzona w Kra

sławiu dnia 14. Października 1822. roku ; — umarła w Rzymie 1. Lutego 1852.

roku , zamieniając świetne imie na świętobliwą śmierć. W pokorze poleca się
modłom Twoim .“
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Siódmy Kamień nagrobkowy z takim napisem :

1

P

A.X.12 .

JOSEPHA. MARIA . LOPACINSKA.

NOBILIS. POLONA.

JOSEPHI. ET . DOROTHAE . FILIA .

DVM . AD. PATRIAM. TERRAM

ROMAE. REDIRET

DIE. XXII . JVLII. MDCCCXLVIII.

CENTVM. COELIS

AD . COELESTEM. EVOLAVIT. PATRIAM .

CVIVS. CORPVS

MATER. AFFLICTISSIMA

HVMO. TRADIDIT . ROMANO

VITAM. IMMACVLATAM

GAVDENS. CONSVMAVIT

VIRGO. MIHI. HVMILIS

PATIENS. MISERICORS. FORTIS.

CORPORI. QVOD. ODIVIT

GLORIOSAM . PARAVIT

RESVRECTIONEM

AVE. MARIA .

1

>

„Józefa Maria Łopacińska , Polka , córka Józefa i Doroty, wracając z Rzymu

do Ojczyzny dnia 22. Lipca 1858. do niebieskiej przeniosła się krainy. Ciało

jej matka stroskana na Rzymskiej złożyła ziemi. Dziewica usłużna , pokorna, cier

pliwa , miłosierna, mężna , radując się , spędziła życie bez zmazy a nienawidząc

ciała , świetne zmartwychwstanie zgotowała dla duszy.“

„ Zdrowaś Maria."

1

7
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XI.

W wielce wspaniałym kościele :

NAJŚWIĘTSZEJ PANNY MARYI ANIELSKIEJ

urządzonym w starożytnych Termach Dioklecyana, podług planów Michała Anioła

Buonarrotti , obok jednej kaplicy, leży na ziemi skromny marmurowy kamień z na

pisem :

D. O. M.

BARTHOLOMAEVS. POWSIŃSKI. POLONVS

CLEMENTI VIII . P. M. AB. INTIMO. CVBICVLO . ET. POCVLIS

A. QVO. EX. LATERAN. ET. CRACOVIEN , CANONICO. ABBAS.

ANDREOVIEN

NEC . NON.

AD. SIGISMVNDVM . III . POLONOR. SVECOR GOTH. VANDAL

ET. HENRICVM. IIII. GALIARVM

REGES

ATQVE. ILLA . VITA. FVNCTO.

AB. EODEM. SIGISMVNDO. POLONOR. ET. REGE

APVD. PAVLVM V. ET. IN. REGNO . NEAPOLITANO

INTERNVNTIVS

SACELLVM . HOC. DIVO. BRVNONIS. INSTAVRAVIT.

A. D. MDCXX .

Bartłomiej Powsiński , Polak , Klemensa VIII. Papieża , najwierniejszy dwo

rzanin , od którego z Laterańskiego i Krakowskiego Kanonika , posunięty na Opata

Jędrzejowskiego, wysłany był do Zygmunta III. , Króla Polskiego i Henryka IV.

Króla francuzkiego, po jego śmierci od tegoż Króla Zygmunta internuncjusz do

Pawła V. i Króla Neapolitańskiego. Kaplicę św. Brunona odnowił 1620.“
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Powsińscy z Powsin herbu Ciołek, z których kiedyś ich protoplasta był Wojewodą Ma

zowieckim , była to rodzina nie znaczna ale zacna. O Bartłomieju Niesiecki to pisze : Na dwo

rze Klemensa VIII . Papieża , jeszcze kiedy tu w Polsce był legatem wychowany ; z ka

nonii Laterańskiej i Krakowskiej Opatem Jędrzejowskim wywyższony, w zawiłych interesach

całego Chrześciaństwa poselstwo sprawował do Henryka IV . , Króla Francuzkiego z wielką po

chwałą i do Zygmunta III. Króla Polskiego , a gdy Klemens umarł, od tegoż Zygmunta

wysłany w legacyi do Pawła Papieża i do Neapolitańskiego Królestwa , wszędzie się z prze

zornego dowcipu, obrotem popisał, zkąd powracając, przeniósł się na wieczny pokój 1622 .

roku , wieku swego lat 54. Matce swojej Barbarze nagrobek w Krakowie u Wszystkich

Świętych wystawił , w Rzymie zaś in Thermis Dioclecianis , kaplicę św. Brunona restauro

wa! 1620. roku.
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XII.

W KOŚCIELE N. M. P. ANIELSKIEJ

obok linii południkowej, są trzy tabliczki śpiżowe z napisem .

Na pierwszej:

DIEM . XII. SEPTEMBR .

1

CHRISTIANO . POPVLO

FAVSTAM . FELICEM

JOANNIS. III. POLONOR. REG .

VIENENSI. VICTORIA .

DE. TVRCIS. REPORTATA

ANNO. MDCLXXXIII.

INNOCENTIO XI.

SEDENTE

„Dzień 12. Września niewysłowiona dla Chrześcian pamiątka, z powodu

zwycięstwa odniesionego nad Turkami przez Jana III. Króla Polskiego pod Wie

dniem 1683. za papieztwa Innocentego XI. “

Na drugiej takiejże tabliczce z drugiej strony linii :

MARIA . CASIMIRA

1

I

POLONIAE. REGINA. VXOR .

PERIODO. DECEMNOVENYALI.

ABSOLVTA . RESTITVTISQVE

SOLIS. AC. LVNAE. MOTIBVS.

ROMAE. SIGNAVIT.

ANNO. MDCCII.

CLEMENTIS. XI .

SECVNDO

1
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„Marya Kazimira , żona Króla Polskiego , w dziewiętnastoletnim peryodzie

naprawy obrotu słońca i księżyca w Rzymie naznaczyła 1702. roku za panowa

nia Klemensa XI.“

Na trzeciej:

FRIDERICVS. CHRISTIANVS.

AVGVSTI. III . POLON . REGIS .

FILIVS

PRINCEPS. ELECTORALIS. HAERREDITARIVS

SAXONIAE

LINEAM. HANC. VIII. IDVS. DECEMBR.

F. 22. 38. ANNI. MDCCXXVIII.

FORMA . HAVT. CVLMINANTE

SIGNAVIT.

„ Fryderyk Krystyan , Syn Augusta III. Króla Polskiego, Książę Elektor

Saski , linią tę 6. Grudnia o godzinie 22. minucie 38. roku 1738. już zachodzącą

zaznaczył.“

-
-

.
.

1
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XIII.

W KOŚCIELE XIĘŻY AUGUSTYANOW

- Św. AUGUSTYNA.Ś

W
tym kościele znajdują się grobowce trzech młodych Polaków, którzy

w końcu XVI. wieku zwiedzając miasto wieczne, przedwczesny zgon tu znaleźli.

1. Nagrobek Wojciecha Spławskiego z bialego marmuru z popiersiem

zmarłego, poniżej tarcz herbowa z herbem Leliwa , pod popiersiem napis na

stępujący:

D. O. M.

GENEROSO. ALBERTO. SPLAWSKI

PALATINIDI. INOVLODISLAV. POLONO

PIETATE . INGENIO. FIDE. INTEGRITATEQVE

OMNIBVS. ACCEPTO. IN. IPSO. AETATIS

FLORE. INEXPLEBILI. MORTIS. INVIDIA

MAGNA . DE. SPE. APVD. OMNES

EXPECTATIONE. RELICTA. VITA. FVNCTO

GENEROSVS. ANDREAS. PRZYJEMSKI

CAPITANEVS. COVALIEN . MOESTVS.

FRATRI. CARISSIMO. POSVIT.

OBIIT. DIE. XII. SEPTEMBER .

ANNO. DNI. MDXLVI.

AETATIS. SVAE. XXII.

„ Urodzonemu Wojciechowi Spławskiemu, Wojewodzicowi Inowrocławskie

mu , Polakowi, ozdobionemu pobożnością , nauką , wiarą i nieskazitelnymi obycza
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jami, w kwiecie wieku , nienasyconą śmierci zazdrością i pozostawiającemu wielui

w tęsknocie po sobie. Stroskany Andrzej Przyjemski , Starosta Kowalski , naju

kochańszemu bratu położył. Zmarł dnia 12. Września 1596. roku. Wieku ży

cia , lat 22.“

Splawscy z Wielkopolski, herbu Leliwa, rodzina zacna , ojciec Wojciecha Jan z Tar

gowej Góry, Wojewoda Inowrocławski, podpisał elekcyą Zygmunta III . Niesiecki wspominając

o Wojciechu, mylnie kładzie rok śmierci jego w 1606. roku. Błąd ten i w drugiej powtórzono

edycyi. Wina tu główna Starowolskiego, który pierwszy błędnie napisal. – Przyjemscy

herbu Rawicz , rodzina wielkopolska , z których Andrzej, wspomniany na nagrobku , był

synem Stefana, Marszałka wielkiego koronnego , jakimby zaś był bratem Splawskiego

nie wiemy.

Drugi nagrobek Jazłowieckiego, w bliskości nagrobku Spławskiego ; popier

sie z białego marmuru dobrze zrobione ; na tarczy herb Habdank z następują

cym napisem :

D. O. M ,

PETRO. ANDREAE. JAZLOWIECKI

BVCZACZ. CAPITANEO. CZERWONOGROD .

GEORGII. PALATINI. RVSSIAE. SCYTHARVM

ET. WALACHORV. DOMITORIS. ET. EXERCITVVM

REGNI. POLONIAE. DVCIS. PRAESTANTISS.

FILIO. QVI. CVM. MAIORVM . SVORV. PRAESTANTIA

IMITARI. DECREVISSET. GERMANIA. ET.

ITALIA . PEREGRATA. ROMA. VSQ. PIETATIS.

GRA . PERVENIT. VBI. CVM . SE . PLVRIMIS . VITAE

HONESTATE . ET. MORVM . GRAVITATE. COMEN

DASSET. AC . SPEM . FVTVRAE. MATVRITATIS

ET. EXCELENTIAE. OSTENDISSET. FEBRA .

CORREPTVS. IN. BEATORVM . SEDES

RAPTVS. EST. AD. MDLXXXI

D. XXII. SEPTEMB. VIXIT. A. XXII. M. X.

z

„ Piotrowi Andrzejowi z Buczacza Jazłowieckiemu, Staroście Czerwonogodz

kiemu, synowi Jerzego Wojewody Rusi , Scytyii Wałachii i Hetmana wojsk polskich ,

który zwiedziwszy Niemcy i Włochy, w pobożnej pielgrzymce przybył Rzymu,

gdzie jaśniejąc wzorowymi obyczajami i nauką, w rychłej nadziei otrzymania świa

dectw, ukończonych nauk , zaskoczony febrą, przeniósł się do wieczności roku

pańskiego 1581. dnia 22. Września. Żył lat 22 , miesięcy 10. “

8
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Jazłowieccy herbu Habdank na Podolu zdawna pisali się z Buczacza, Jerzy Wo

jewoda Podolski a potem Ruski , Hetman polny koronny a potem wielki , Starosta Lu

baczewski, Śniatyński, Czerwonogrodzki, znakomity wojownik swego czasu , służąc wiernie

ojczyznie swej, dwa razy posłował od Zygmunta Augusta , do cesarzów tureckich ; zmarł

roku 1575. pozostawiwszy z Tarlównej Krajczanki koronnej trzy córki i czterech synów.

Z tych Andrzej, Starosta Czerwonogrodzki mlodo umarł w Rzymie r. 1581. , gdzie ma

pomnik wyżej cytowany, a Hieronim Wojewoda Podolski z Eleonorą Księżniczką Ostrog

ską żyjąc bezpotomnie w r. 1607. zszedł z tego świata i na nim wygasła rodzina Jazło

wieckich. Niesiecki nie wspomina o nagrobku Andrzeja, snać przeoczył go w Starowolskim .

3. Nagrobek Falibowskiego, podobny do dwóch pierwszych ; popiersie;

marmurowe; na tarczy rozdzielnej; – w jednej połowie herb Leliwa , w drugiej

Korab' , napis taki :

D. O. M.

JOANNI. DE. WRAMBCZYNO. FA

LIBOWSKI. EQVITI. POLONO

S. P. P.

*

I. H. S.

OBIIT. ROMAE. ANNO

SALVTIS . NOSTRAE

MDXCVI. DIE. XXII

FEBRVARI.

AETATIS . VERO . SVAE

ANNO XXV.

CVI. DOMINVS. SIT

PROPITIVS

M.

„ Janowi z Wrambczyna Falibowskiemu , z stanu rycerskiego, swoi położyli

nagrobek. Zmarł w Rzymie roku 1596. dnia 22. Lutego ; życia swego roku 25 .

„ Boże bądź miłościw . “

Niesiecki uważa , że Falibowscy z Chwalibowskiemi herbu Korab ', jeden dom stano

wią i z Wrambczyna się piszą. Zmarly Jan, snadz miał matkę z domu Leliwitów . W Sta

rowolskim jest ten sam nagrobek.
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XIII.

W KOŚCIELE ŚWIĘTEGO ANDRZEJA

DELLE

FRATTE.

Po prawej stronie zaraz przy bocznym wchodzie , tablica podłużna z si

wego marmuru , u wierzchu herb Kolumna , dalej napis :

D. O, M.

DILECTO. CONIVGI

THADDEO . COLONNA. WALEWSKI

N. MDCCXCV. + MDCCCLV.

ANNAE. DE. KARWICKI.

PIETAS. POSVIT.

R. AC . D. E. D.

Kochanemu Tadeuszowi Kolonna Walewskiemu , małżonkowi Anny z Kar

wickich , urodzonemu 1795 .; † 1855., przyjaźń położyła ten pomnik .“

8

•
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XIV.

W BAZYLICE U Ś. KRZYŻA JEROZOLIMSKIEGO.

W podziemiu w kaplicy św. Grzegorza, zaraz przy drzwiach umieszczony

jest skromny kamień marmurowy z napisem :

D, O. M.

BERNARDVS. BOGDANOWICZ.

POLONVS. MONACHVS. CISTER .

DOCTRINA. RELIGIONE. AC. HVMILI

TATE . INSIGNIS. OBIIT. DIE XXIII

NOVBRIS. ANNO. DNI. MDCCXXII

AETATIS . SVAE. LXXII.

Bernard Bogdanowicz , Polak , zakonnik Cystersów , ozdobny nauką , wiarą

i pokorą. Zmarł dnia 23. Listop. 1722. roku ; wieku lat 72.“

ZRodzina Bogdanowiczów herbu Mogila , była na Żmudzi już w XVI. wieku. Z tej

zapewne pochodził i zmarly Bernard.

Drugi grobowiec w tym kościele , jakkolwiek nie Polakowi, ale przez Po

laka wzniesiony, notujemy tu także dla pamięci :

„ Filliberto Quarre , patritio Devionensi , Ordinis Cister

ciensis abbati... 1739. mortuo , Chrysosthomus de Werbno Pawłowski,

Abbas Coronoviensis et Procurator generalis ,. amico optimo et praede

cessori meritissimo posuit."

Chryzostom herbu Wierzbno Pawłowski , syn Boguslawa a wnuk Tarnowskiej Roli

czanki, Opat Koronowski, zmarł jako General Cystersów w Rzymie , ale pomnika nie ma.
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XV.

W KOŚCIELE S. JANA I PAWŁA.Ś

W nawie lewej spoczywa marmurowa na ziemi płyta , a na niej nastę

pujący napis :

D. O, M.

JOANNI. SPILMAN . POLONO. DOMO. VARSOVIA

RELIGIONE. IN DEVM

CHARITATE . IN. PROXIMOS. PIETATE. IN. SVOS

CANDORE. ANIMI. INTEGRITATE. VITAE

OMNIBVS. SPECTABILI

QVI. A. CLERICIS. CONGREGNIS. PASSIONIS. QVOS

VIVENS. IMPENSE. COLVERAT. NE MORIENS

DISIVNGERETVR

IN. HOC. EORVM . TEMPLO.TVMVLO.REPON . VOLVIT

OBIIT. IN. VRBE . III. KAL. JVLII. AN. SAL .

MDCCCXXXV. AETATIS. SVAE . LIV

PATRI. AMANTISSIMO

FILII. OBSEQVENTES. CVM . LACRYMIS

HOC. DOLORIS . MONVMENTVM . POSVERVNT.

„ Janowi Szpilman , Polakowi z Warszawy, znamienitemu miłością ku Bogu

i bliźniemu , nauką i przywiązaniem ku swoim , nieskazitelnemu w życiu , który

aby się nie rozłączył z zakonnikami męki Chrystusa Pana, za życia wielce umiło

wanymi od niego , w tym grobie rozkazał się pochować. Zmarł dnia 29. Czerwca

roku 1835. w wieku lat 54."

„Najukochańszemu Ojcu najwdzięczniejsze dzieci , ze łzami położyli

ten pomnik boleści.“

O rodzinie Jana Szpilmana tylko wiemy, że przybyła ze Szlązka i otrzymała indy

genat za czasów Stanislawa Augusta.

|
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XVI.

W KOŚCIELE SANTA MARIA

1

IN

TRAR
ASTEVERE.

0

C
o
c
o

ܘ

ܘ

ܘ

ܠ

Przy ścianie łączącej trybu nę wielkiego ołtarza z kaplicą Ma

tki Boskiej, zwanej di strada cupa, wznosi się pomnik nieśmiertelnej

pamięci Kardynała Hozyusza. U wierzchu pod kapeluszem kardynal

skim tarcza herbowa i herb wla
sny Hozyuszów, dalej trójkąt z mar

muru jasnopopielatego , spłaszczo ny, spodem tarczy u góry przer

wany. Poniżej szerokości podstawy trójkąta, wysuwa się czworogranna ta

blica , niby wypukłe ramy obrazu. Te ramy od pola są wązkie , brunatne i nie

wiele wystające nad ścianę, potem następują szersze , wypuklejsze z białego

marmuru nakrapianego sinym , naostatek białe ramy, w których tablica z ró

żowego porfiru. W tej tablicy jest wklęsła nisza , także z rożowem tłem okrą

gła , okolona białą wystającą obwódką a w niszy z marmuru kararyjskiego , po

piersie Hozyusza naturalnej wielkości.* Głowa łysa , broda długa, kości policzkowe

wydatne , nos duży, ściągły ale kształtny , wąsy równo podstrzyżone nad wierzch

nią wargą , z boków zwieszone na brodę; całe oblicze poważne a razem przy

jemne i ujmujące; — usta skłaniają się do uśmiechu ; pod spodem w ramach

także białych , czworogranny kamień czarny z napisem :

D, O, M.

STANISLAO. HOSIO. POLONO. S. R. E. PRAESB. CARD. VARMIEN.

EP. MAIORI. PAENIT. VITAE. SANCTITATE. ERVDITIONIS

ET. ELOQVENTIAE. GLORIA . CELEBERRIMO

CATHOLICAE . FIDEI. ACERR. PROPVGNATORI.

QVI. CVM . ANTIQVAE. PROBITATIS . ET. EPISCOP. VIGILANTIAE

PRESTANTIAM. IN. HVMILITATE . CHARITATE. CASTITATE . BENE

FICENTIA . EXPRESSISSET. HERET. SECTAS. SCRIPTIS. ET. CONSILIIS

* Popiersie to wyobraża drzeworyt na tytule.
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SAPIENTISS. FERVENTER. OPVGNASSET. MVLTOS. AB. ERRORIB .

REVOCASSET. GRAVISQVE. LEGATIONIB. PRO. PACE. ECCL. DEI

CVM . APVD. CAROLVM . V. ET. FERD. CES . TVM . PRECIPVE. IN

S. CONC . TRID. PII. IIII. PONT. NOMINE. FELICISS. PERFVNCTVS

CHRISTIANAE . REIPVB. PRIMVM . PROFVISSET

OMNIVM . VIRTVTVM . LAVDE. ET. EXEMPLO. AD . IMITAN

DVM ABVNDANS. OBDORMIVIT. IN. DOMINO. NONIS. AVG.

ANNO. MDLXXIX. AETATIS . SVAE . LXXVI.

STANISLAVS. PATRVO . ET. STAN . RESCIVS. PATRONO . BENE

FICENTISS. EXECVT. TEST. POS.

u spodu jakoby na piedestale, napis

HAEC. SCRIPSI. VOBIS DE IIS . QVI. SE

DVCVNT. VOS.

a niżej na rozwartej księdze

CATROLICVS II FIDE

NON EST DOCTRI

AVIA.RO
NA . DIS

MANA.EC

CORDAT.
CLESIA

D. O. M.

„ Stanisławowi Hozyuszowi Polakowi , świętego rzymskiego Kościoła Kapla

nowi, Kardynałowi, Biskupowi Warmińskiemu, Wielkiemu Penitencyaryuszowi, naj

godniejszemu pochwały z świętobliwości żywota , nauki i wymowy. Najgorliw

szemu obrońcy wiary katolickiej, który nieustającą prawością obyczajów i tro

skliwością Biskupią , wzniósł się w pokorze , miłości , czystości , szczodrobliwości.

Sekty heretyków pismami i najmędrszemi radami zbijał, wielu od błędu odwołał

a sprawując najpomyślniej najważniejsze poselstwa o pokój kościoła Bożego u Ka

rola V. i Fryderyka Cesarzów, a przedewszystkiem na św. Koncilium Trydenc

kiem w imieniu Piusa IIII.; Rzeczypospolitej Chrześciańskiej nieskończenie był

pożytecznym , obfitując we wszystkie cnoty, pochwały i przykłady do naśladowa

nia godne. Umarł w Panu 24. Lipca 1579. roku licząc lat 76.- Stanisław Stry

jowi i Stanislaw Reszka, Opiekunowi najszczodrobliwszemu, exekutor testamentu

polożył.

To napisałem wam o tych, którzy uwodzą was.

Nie jest ten katolik , który w nauce wiary, różni się od Kościoła Rzymskiego.“

O Kardynale Hozyuszu jnż mówiliśmy przy opisie pomnika jego w kościele św . Sta

nisława. Tu slówko jeszcze o tych , którzy pomnik mu wystawili. Stanisław Hozyusz, syn

Jana Starosty Gustalskiego, rodzonego brata Stanisława Kardynala , był Kanonikiem War

mińskim i Sekretarzem królewskim .
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Stanisław Reszka, wychowany na dworze Kardynała Hozyusza , szybko dał się poznać

z cnoty i mądrości swojej. Henryk Walezy mianował go Sekretarzem swoim , a Syxtus V.

Referendarzem obu sygnatur. Zygmunt III . oprócz dziekanii Warszawskiej i kanonii War

mińskiej, konferował mu opactwo Jędrzejowskie. Niepospolity dyplomata, zażywany był

do różnych poselstw . Batory wysłał go w legacyi do Grzegorza III . i Syxtusa V. , Zy

gmunt III . do Systusa V. względem kanonizacyi św. Jacka , do Rzeczypospolitej Wenec

kiej, do Ferdynanda księcia Helwecyi i do Klemensa VIII . --- zaszczycony przyjaźnią Kar

dynała Baroniusza , św. Karola Boromeusza , nadewszystko dobrodzieja swego, Kardynala

Hozyusza. Napisał wiele bardzo uczonych ksiąg w kwestyach dogmatycznych i prawnych

i historycznych, między któremi życie Kardynała swego Hozyusza. Gdzie i kiedy umarł,

niewiadomo. ( Prawdopodobnie 1603. w Neapolu) .

6
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XVII.

KOŚCIÓŁ Ś . TRÓJCY I Ś. KAROLA

NA

KWIRYWIRYNALE , NA ROGU CZTERECH FONTANN.

W posadzce na środku tego kościoła na wprost wielkiego ołtarza jest

wielki płyt marmurowy w kształcie urny grobowej, marmurami mozajkowo wy

kładany. Pod kapeluszem kardynalskim z ceglastego marmuru , umieszczona tar

cza herbowa Denhoffów . Pod tarczą wielka trumna z różowego marmuru , w głębi,

jakoby po za trumną , z obu stron dwie symboliczne figury, jedna przedstawiająca

wiarę w postaci niewiasty trzymającej krzyż w ręce prawej, którą się opiera na

księdze z napisem : „ Biblia sacra “, a w lewej rozpaloną pochodnie; druga sym

boliczna figura przedstawiająca miłosierdzie, wyobraża niewiastę karmiącą, okrytą

długą fałdzistą szatą . Robota tych figur przez nacięcia w białym marmurze

i napuszczania farbą czarną , stanowi jakoby rysunek na marmurze i jest w całem

znaczeniu znakomitą. W środku tej płyty napis głęboko rzeźbionemi literami :

D. O. M.

JONNES. CASIMIRVS. DENHOFF.

POLONICAE. NOBILITATIS . DECVS

JOANNIS. III. REGIS. AD. INNOC. XI .

PRO . FOEDERE. IN. TVRCAS. ABLEGATVS

OB. VIRTVTEM . SPLENDOREM

Si SPIRITVS. PRAECEPTOR

MOX. S. R. E. CARD . CAESANAE. Q. ANTISTES

A. PONTIFICE. IPSO . RENUNCIATVS

INTER. DISCALCEATOS. SS . TRINITATIS

EIVS . OPE. ET. TVTELA. IN. POLONIAM. INDVCTOS

TVMVLARI. MANDAVIT

OBIIT. DIE . XX. JVNII

ANN. MDCXCVII. AET. SVAE. XXXXIX

IN. PERPETVVM . GRATITVDINIS. SIGNVM .

PP. MONVMENTVM. POSVERE.

9
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Co po polsku: „ B. N. W. Jan Kazimierz Denhoff, ozdoba narodu pol

skiego , Poseł od Jana III . do Innocentego XI. po zwycięztwie nad Turkami. Dla

chót wzniosłych mianowany od Papieża przełożonym Szpitalu świętego Ducha,

Biskupem Ceseneńskim i Kardynałem św. Kościoła Rzymskiego. U Xięży Try

nitarzy bosych , których niegdyś do Polski sprowadził, rozkazał się pochować.
Umarł dnia 20. Czerwca roku 1697. , w wieku lat 49. Na wdzięczną rzeczy pa

miątkę, Ojcowie ( Trynitarze), pomnik ten położyli.“

O Kardynale Denhoffie Niesiecki tak pisze : Jan Kazimierz Denhoff, tegoż herbu,

Kardynał tytularny St. Joannis ante Portam Latinam , Biskup ceseneński, trzeci syn Te

odora , Podkomorzego koronnego. W Reszlu (nie w Reszlu , ale w Rewlu ), Pułtusku ,.

Warszawie i Paryżu, Teologii i prawa kanonicznego słuchał i publicznie defendował. Do

ojczyzny powróciwszy, wziął opactwo mogilskie , które nie tylko restaurowal, osobliwie

zaś Kościól, ale też Wisłę wielkim nakladem , żeby nie rwala gruntów klasztornych , od

wrócił i uhamował. Dziekanem Płockim i Kanonikiem Warszawskim będąc , wizytował

przykladnie archidiakonat Warszawski. Wyslany potem do Rzymu po owej sławnej pod

Wiedniem z Turków wygranej , Innocentemu XI . Papieżowi, chorągiew bogatą i najprzed

niejszą samego Mahometa , w obozie tureckim wziętą , imnieniem królewskiem oddał, aby

tam na Watykanie zawieszoną była. Dziwnie był z tego prezentu kontent Innocenty, dla

tego Jana Kazimierza Denhoffa , między purpuratów rzymskich policzył; - Commendatorem

Archihospitalis St. Spiritus. de Saxia i tegoż zakonu Protektorem ogłosił. Był dla ubogich

miłosierny , dla tego podczas powietrza w Warszawie , mizernych ludzi wiktem opatrywał.

Św. Franciszka Salezyusza Viam perfectionis, na język polski wytłumaczył.* Napisal krom tego

„ Tubam Evangelicam “, niewiem jednak czy do druku weszła . Jan Kazimierz Król polski

do chrztu go trzymał, skąd obadwa jego imiona wziął na siebie . -- Póty Niesiecki Tom

II . str. 72. wyd. I .: – X. Letowski T. II . str. 200 , co dosłownie powyższy opis Niesiec·

kiego przepisał , nawet z blęden „ słuchał nauk w Reszlu “ , zamiast w Rewlu , dodaje uczy

nioną o nim wzmiankę przez Andrzeja Chryzostoma Zaluskiego w nieocenionych jego

listach „ Epistolae Familiares Tom II. p . 404" z tem zakończeniem „ Diu vivere non po

tuit, qui diu mori non debebat.“ Załuski zowiąc go wzorem pobożności i świętości idea

łem , powiada , iż kapelusz swój kardynalski więcej był winien cnocie , niż szczęściu. Na

kanonii krakowskiej zasiadał podług X. Lętowskiego od r. 1681. ( ? )

*

* Dzieło to bardzo znane pod tytułem : „ Droga do życia pobożnego św . Franciszka Salezyusza“ tłuma

czone z franczkiego przez X. Jana Kazimierza Denhoffa, pierwszy raz wydane w Krakowie u Cezarego 1679.

powtórnie w Warszawie 1737.; trzeci raz w Krakowie pod tytulem Philothea 1741 .; czwarty raz w War

szawie 1756.; - piąty raz w Chełmnie 1769 ; szósty raz w Wilnie 1818.; siódmy raz w Warszawie 1850.;

ósmy raz w nowem tłumaczeniu X. Alexandra Jelowickiego wyszło w Berlinie 1862.
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XVIII.

W KOŚCIELE N. P. MARYI

U

XX. KAPUCYNÓW .

W bliskości ołtarza po lewej stronie, jest ozdobny monument z białego,

lekko cieniowanego marinuru , na wierzchu herb z pióropuszem strusich piór, po

bokach gałązki oliwne , w owalnych ramach w płaskorzeźbie portret królewicza

trzyma dwóch aniołów wspartych na poduszce leżącej na trumnie , na której taki

napis :

ALEXANDER . PRINCEPS. REGIVS

JOANNIS. III . POLONIAE. REGIS

FILIVS

OB. DIE. XIX. NOV.

MDCCXIV.

„ Aleksander Książę Królewicz , Syn Jana III. Króla Polskiego , zmarł dnia

19. Listopada 1714. roku .“

Trumna wsparta jest na grzbiecie orla z rozpostartemi skrzydlami, trzy mającego

w prawej łapie węża , symbol wieczności.

9 "

67



XIX.

W KOŚCIELE Ś. PUDENCYANNY..

Na początku lewej nawy, obok kaplicy Gaëtanich , umieszczony jest ozdo

bny pomnik z sinego marmuru , u góry napis :

MIHI. AVTEM. ADHAERERE. DEO. BONVM. EST.

dalej między dwoma kolumnami

CALISTAE. VENCESLAI. FILIAE

E. NOBILISSIMA. APVD . POLONOS. GENTE. RZEWVSKA

IN. OMNIGENAE. VIRTVTIS . EXEMPLVM . NATAE

SIBI. ET. INFANTIBVS. LIBERIS

PRAEMATVRA. MORTE . ABREPTAE

MICHAEL . ANGELVS. CAIETANVS. TEANI. PRINCEPS

CONIVGI. DVLCISSIMAE. INCOMPARABILI

CVM. QVA. MENSES. V. SVPRA. BIENNIVM. VIXIT. CONCORDISSIME

MONVMENTVM . POSVIT

OBIIT. X. CALENDAS. AVGVSTAS. ANNI. MDCCCXLII.

niżej taki wiersz :

SI. RARA. VIRTVS. INCORRVPTA . CVM. FIDE

SI. CANDOR. ANIMI. PIETAS. MORVM. SANCTITATIS

PROFERRE . CVIQVAM . VITAE. POSSENT. TERMINVM

CVINAM . DIVTIVS. AEVO. LICVISSET. FRVI.

CALISTA. QVAM. TIBI. SED NEMPE. HAEC. QVAM . DICIMVS

VITAM. MELIORI. MORS. DICENDA. EST. NOMINE

QVARE. BEATAM. TER. QVATERQVE. DIXERIM

TE. CARA. CONIVX. VERAE . VITAE. COMPOTEM
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„Najzacniejszą jest rzeczą, należeć do Boga.“

„ Kalixcie Rzewuskiej, córce Wacława , pochodzącej z zacnego rodu Pol

skiego , ozdobnej wszelkiemi cnoty, wydartej zawczesną śmiercią dla siebie i dzieci

swoich. Michał Anioł Kajetani, Książę Teani , niezrównanej dobroci małżonce,

z którą w serdecznej przeżył miłości dwa lata , miesięcy pięć, ten pomnik poło

żył. Zmarła 23. Września 1842. roku, mając lat życia 31 , miesięcy 11 , dni 10.

„ Jeżeli prawdziwa cnota niezmożona , wiara niewinności duszy i świętości

obyczajów, pozostaną po za grobem każdego żywota : komuż nad sam wiek przy

stalby wyższy zaszczyt , jeźli nie Tobie Kalixto. Lecz kiedy tego życia , o któ

rem mówiemy, dobrą tylko dostępujemy śmiercią , przeto droga moja żono , raz

jeszcze trzeci i czwarty bądź błogosławioną i stań się uczestniczką szczęśliwego

żywota.

Kalista z RzewuskichRzewuscy herbu Krzywda , zbyt znana w Polsce familja .

Księżniczka Kaetani , córka Wacława.
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XX.

!

W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEJ PANNY MARYI

!

dell' popolo

W kaplicy po lewej ręce , przy wielkim ołtarzu jest pomnik z siwego mar

muru , w płaskorzeźbie portret , potem herb a nareszcie napis :

ARTHVR. COMTE . MOSTOWSKI

CAPITAINE. AV. SERVICE. DE . LA. RVSSIE

NE. AN . LITHVANIE

LE . 8. FEVRIER. 1852

MORT. A. ROME. LE 719 FEVRIER. 1852 .

„ Artur Hrabia Mostowski, Kapitan wojska rossyjskiego, urodzony na Li

twie 8. Lutego 1822. , zmarł w Rzymie dnia 7. Lutego 1852. roku.“

1 1

1

Drugi nagrobek w tymże kościele przy wchodzie po lewej stronie na ścia

nie , pod aniołkiem trzymającym tarczę z herbem i jakoby chustę z białego mar

muru ; na tej chuście napis:

D. O, M.

HIC . LAPIS . CENTRVM . EST.

CVIVS. PERIPHERIA VITA FVIT

GIRAT'VS EST. QVONDAM

IN. HOC . TVRBVLENTO. VITAE. CIRCVLO

NOBILIS . SAMVEL . RAPHAEL. GLOBICZ. DE

BVCZYNA. BOHEMVS. PRAGENSIS

PARENTE . REGNI. GEOMETRA

QVI. FELICISSIME. QVADRATVRAM . CIRCVLI. INVENIT

DVM . FILIVS. HIC . EJVS. DILECTISSIMVS

SVR . HOC. QVADRATO . LAPIDE. SEPVLCHRALI

ANNO. MDCLXV. DIE . XVIII. AVG . AETATE. XXV

HVMATVS. EST.
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„ Ten kamień jest środkiem , którego okręgiem było życie , krążył niegdyś

w tem niespokojnem kole życia , szlachetny Samuel Rafał Globicz z Buczyny,

Czech, Pragczyk , z ojca Geometry Królestwa , który najszczęśliwiej, kwadra

turę koła wynalazł , gdy ten syn jego najukochańszy pod tym czworokątnym ka

mieniem grobowym roku 1665. dnia 18. Sierpnia , wieku lat 25 , pochowany zostal:

H

Trzeci nagrobek umieszczony równie na ścianie między głównym wcho

dem a lewym bocznym , w niszy okrągłej, otoczonej obwódką z czarnego mar

muru , portretem malowany na blasze , a pod nim napis na konsze.

NEQVE

HIC VIVVS

dalej na czworogrannej tablicy z bialego marmuru , otoczonej brzegiem z sinego :

JOANNES. BAPTISTA. GISLENVS. ROMANVS

SED . ORBIS. CIVIS. POTIVS. QVAM . VIATOR

CVM . SIGISMVNDI. III. VLADISLAI IV

AC. JOANNIS. CASIMIRI. I

POLONIAE ET. SVECIAE. REGVM

ARCHITECTVS. NON . VNO. IN CAPITOLIO . FVIT

OMNIA . BONA. ET MALA. SECVM TVLIT.

DOMVM HIC QVERENS. BREVEM . ALIBI. AETERNAM

SVIS . EDOCTVS. FLORIBVS. POMIS. AC. MONTIBVS

VITAM. NON . MODO . CADVCAM . ESSE. SED. PLVXAM

EA SESE VIVVM. EXPRESSIT. IMAGINE

QVAM . NONNISI. PULVIS. ET VMBRA FINGERET

MEMOR . VERO HOMINEM . E PLASTICE. NATVM

HAEC. ARTIS . SVAE. VESTIGIA. FIXIT. IN . LAPIDE

SED. PEDE. MOX . TEMPORIS. CONTERENDA

ITA. MORTIS. SVAE. OBDVRESCENS. IN. VICTORIA

VT. ILLAM . CAPTIVAM. AC. SAXEAM . FECERIT

PICTVRAE. SCVLPTVRAE . ET. ARCHITECTVRAE

TRIPLICI. IN PVGNA. NVLLI. DATVRVS. PALMAM

JVDEX. NON. INTEGER. SCISSVS IN. PARTES

ANNO MDCLXX. SVVM. AGEBAT. LXX

CVM . HAEC . INTER RVDIMENTA . PRAELVDERET

PEREGIT. TANDEM. EXTREMVM . ANN. MDCLXXII

A. TE. NEC PLAVSVS. EXACTVRVS. NEC. PLAN TVS. SED

IN ADITV IN . EXITV

AVE SALVE
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Pod tablicą na wypuklej tarczy, również z białego marmuru w płasko

rzeźbie trzy w rzędzie lilie , spodem drzewo , na które lew się wspina ; obok tej

tarczy dwa bronzowe kółka , na jednem ptaszek wykłóty z jajka i główkę po
i

kazujący, z napisem w koło : IN. NIDVLO MEO MORIAR , na drugiem motyl

wyleciał z poczwarki i napis : VT PHENIX MULTIPLICABO DIES ; -- spodem

nisza kwadratowa za kratą żelazną , biust śmierci w niej; z marmuru żółtawego,

z założonemi na piersiach rękami , okryta prześcieradłem z marmuru białego, ro

boty nader misternej, wielkości naturalnej człowieka , u spodu napis : NEQVE

ILLIC MORTVVS, piedestał czarny, cały monument ma do 6 łokci wysokości

a 1 !!, szerokości.

Tłumaczenie napisu nagrobkowego jest takie :

„Nie tu ży !“ .

„ Jan Chrzciciel Gislenus, Rzymianin , świata raczej obywatel i podróżnik,

gdyż będąc Architektem Zygmunta III. , Władysława IV. i Jana Kazimierza, Kró

lów Polskich i Szwedzkich, nie na jednym był dworze królewskim – wszystko złe

i dobre zabrał ze sobą. Tu szukając domu krótkiego , gdzieindziej wiecznego,,

nauczony od swoich kwiatów, owoców i gór , że życie nietylko jest niestale, ale

i przemijające, siebie żywego na tym wyraził obrazie , któryby przedstawiał cień

i proch , pamiętając zaś , że człowiek plastycznym jest zrodzony, te ślady swej

sztuki wyrył na kamieniu , ale że stopa czasu miała je wnet zniweczyć, tak za

twardzialy w zwycięztwie swej śmierci , iż ją uwięził i kamienną uczynił w po

trójnej walce malarstwa , rzeźbiarstwa i architektury, nikomu nie ustępując zwy

cięztwa , sędzia niezupełny, rozdzielony na części , roku 1670. wieku lat 70 mając ;

gdy to w zarysie kreślił , zakończył wreszcie życie 1672. roku. Od ciebie ani

łez nie wymaga , lecz przy wejściu „Witaj “, przy wyjściu „ Zdrowaś“.

Czwarty nagrobek w kaplicy trzeciej, wchodząc do kościoła po lewej

stronie wielki pomnik (w kształcie ołtarza) z sinego marmuru , spodem tablica

z napisem :

D, O, M,

JOANNI. GARSIAE. MILLINO. S. R. E. NATVRAE. VIRTVTISQVE. BONIS.

EMINENTISSIMO .

QVEM . ADOLESCENTEM. INGENII. COGNATIONISQVE. PREROGATIVA. CARISSIMVM .

NONDVM . PONTIF.

VRBANVS. VII. QVASI. PRAECEPTOR. INSTITVIT. SIXTVS V. SANCTI. CONSISTORII..

ADVOCATVM

GREGORIVS XIV . ROMANAE. PORTAE. JVDICEM. LEGIT.
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CLEMENS VIII . AVCTVM . CENSV. DIGNVMQVE. PVRPVRA. PROCLAMATVM .

SIBI . FERRIAM . PROFICISCENTEM . COMITEM

ET. CARDINALI. CAIETANO . ADVERSVS. TVRCAS. AD. POLONIAE REGEM . LEGATO .

ADIVTOREM . ADIVNXIT .

PAVLVS V. AD . PHILIPVM III. REGEM . HISPANORVM . MISIT. NVNTIVM . ET. BENE. RE

GESTA. PRIMVM

PVRPVRATORVM . PATRVM . ADSCIVIT. SENATVM .

IDEM . PAVLVS. EIVSDEM . OPERA . AD . MATHIAM . PANNONIAE. REGEM . ET. AD.

RVDOLPHVM . CAESAREM

LEGATI. MAGNO. CVM . REIP. CHRISTIANAE . BONO . BELLVM . INTER . DVOS.

FRATRES. PLVSQVAM . CIVIB. COMPOSVIT

REDEVNTEM . E. GERMANIA . SVVM . IN . VRBE . VICARIVM . DIXIT. EVMQVE. FERE.

PRINCIPEM . SACRI. PRINCIPATVS

ADMINISTRATVM . AD. MAIORA . QVAEQVAE. SEMPER. ADHIBVIT. IN . LECTIONIS.

PONTIFICIAE . CONCLAVI

NON. MINIMA. PARS. SACRI. SENATVS. ONERI. SVMMO. PAREM . EXISTIMAVIT.

RELIQVI. SVMMI. PONTIFI. EUMDEM . PLVRIBVS. VNVM . PRAEFVERE .

CONGREGATIONIBVS

MAGNISQVE. DE . REBVS. ALIAM . AEGROTANTEM . IN . LECTO . CENSVERE .

CONSVLENDVM

DENIQVE. VICARIVM . IN . VRBE. CVSTODEM . PRO. OMNIVM . SALVTE. VIGILANTEM .

QVADRIENNIVM . ANTE

PROVISA . PRVDENTER. ET. DE . SCRIPTO . ETIAM . SAPIENTER. DISPOSITA . MORS.

HILAREM , ATQVE. TRANQVILVM

AETERNITATIS . CANDIDATVM . IMMORTALITATE . DONAVIT

VIXIT. ANNOS. LXVI. MENSES VII.

VRBANVS. ET. MARIVS. MILLINI. HAEREDES. PATRAE . NVMO PARENTI.

AMANTISSIMO. P. P.

VALE. LECTOR. ET. GRATVLARE

ALTERVM . EX. MILLINA. PAMILIA . VIRVM . HEREVM . SIMILEM . HVMANO . GENERI.

DATVM .

1

Co po polsku znaczy : „ Janowi Garsiuszowi Millino, świętego Rzymskiego

Kościoła Kardynałowi, od urodzenia w zasoby cnót bogatemu, którego mło

dziana niegdyś, niepospolitego geniuszu i zdolności, Urban VIII. przed swem pa

piestwem , Doktorem mianował , Syxtus V. , kongregacyi doradzcą a Grzegorz XIV.

wywyższonego większością głosów, do godności kardynalskiej , najprzód sobie wy

jeżdżającemu do Ferrary za towarzysza , a potem Kardynałowi Kajetanowi, Le

gatowi do Króla Polskiego w sprawie tureckiej, za pośrednika naznaczył. — Po

IO
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tem Paweł V. wysłał go w poselstwie do Filippa III. , Króla Hiszpańskiego,

a po ukończonem pomyślnie poselstwie, w grono rzeczywistych senatorów zapi

sał. Tenże sam Paweł, użył go do Króla Węgierskiego Macieja i do Cesarza

Rudolfa , celem pojednania rozdwojonych braci, czego , gdy z wielką dla kościoła .

korzyścią dokonał, Papież po jego z Niemiec powrocie , swym Wikaryuszem mia

sta Rzymu mianował, co prawie znaczyło być księciem Jego Świętobliwości. Da

lej używał go do większej wagi interesów w konsystorzach swoich i na wybo

rach Biskupów , tem więcej, gdy mu większa część członków senatu , zawsze pierw

szeństwo dawala. Inni wreszcie Papieże zawsze mieć go życzyli przełożonym

nad wielu kongregacyami we wszystkich sprawach , straconych i zamarłych na

wet , rad jego zasięgali. Nakoniec jako Wikaryusz Rzymu , czuwającego nad zba

wieniem wszystkich, który czterema laty wpierw i koniec swój przepowiedział

i z całą przytomnością, ostatnie rozporządzenie swej woli na piśmie zostawił,

śmierć tego męża czynnego i spokojnego, wieńcem nieśmiertelnej ozdobiła chwały.

Żył lat 66 , miesięcy 7.-- Urban i Maryusz Millini, bratankowie najukochańszemu

stryjowi wznieśli ten pomnik. Żegnaj czytelniku a życz , aby podobny mąż za

cny powstał jeszcze z familii Millinów . “

Pomnik ten umieściliśmy dla tego , że Kardynał Millini jako poseł do Króla Pol

skiego , ma jakąś cząstkę związku z dziejami narodu naszego .

1
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XXI.

NA CMENTARZU

PRZY BAZYLICE Św. WAWRZYŃCA.
V

Przy murze opasującym cmentarz grzebalny, jest pomnik Xięcia Kazimie

rza Czetwertyńskiego z białego marmuru kararyjskiego, na wierzchu płaskorze

źba wyobrażająca kolumnę, a na niej popiersie zmarłego. Na tej kolumnie napis :

BEATI. MORTVI. QVI. IN . DOMINO. MORIVN . (Blogosławieni, którzy umie

rają w Panu) litery TVR zakryte nogami kobiety, siedzącej z głową zwieszoną ku

dziecku , które trzyma w prawej ręce na kolanach i karmi piersią przy niej dru

gie , większe stojące, które przytula do siebie lewą ręką , z drugiej strony stoi

niewiasta z krzyżem ( wiara) w prawej ręce , lewą zaś rękę wspiera na szczycie

kolumny , poniżej napis:

D. O. M.

CASIMIRO . PRINCIPI. CZETWERTYŃSKI. COMARGRODI.

IN. PODOLIA . NATO

VIRO . MORVM . CANDORE . ILLIBATO . IN DEVM RELIGIONE

OMNIGENAQVE. DOCTRINA. PRESTANTI.

PATRIAE. SVORVMQVE. SPEI. IMMATVRE. EREPTO

SVI. LVGENTES. POSVERE

OBIIT. ROMAE . XVIII. APRILIS . AXXO . MDCCCXXXIX

AETATIS . SVAE. XXXIV

QVISQVE . INSPEXERIS . PACEM . PRECATOR .

„ Kazimierzowi Xięciu Czetwertyńskiemu, urodzonemu na Podolu w Ko

margrodzie, mężowi pełnemu cnót, wiary i wszechstronnej nauki, zbyt wcześnie

zmarłemu dla Ojczyzny i dla swoich. Swoi opłakujący go położyli . Umarł

w Rzymie 17. Kwietnia 1839. roku , wieku lat 34. Ktokolwiek czytasz, proś

o pokój dla niego.“

10
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W prawej ścianie cmentarza wmurowana jest tablica marmurowa z na

pisem , poświęconym pamięci trzech Polaków zmarłych w Rzymie.

P

A.X.2 .

HEIC . QVIESCANT. IN . SOMNO . PACIS

ADEODATVS. SEV. BOGDAN. JANSKI

VIR. BONVS. ET. DEO . CARVS

QVI . ROMAE . OB . VI. NON. JVL . AN. CHR . MDCCCXLIII

XXXVI TANTVM . ANNOS. NATVS.

STEPHAN VS. WITWICKI

SCRIPTOR. EX . OMNI. PARTE. CHRISTIANVS

NATVS. SAECVLO . INEVNTE .

ALFRED VS. BENTKOWSKI

SACERDOS. RELIGIOSISSIMVS.

EREPTVS. REBVS. HVMANIS . V. KAL . FEBR .

AN. CHR. MDCCCL .

AETATIS. SVAE. XXXVI. TANTVM

PATRIA . POLONI. FAMILIARITATE . FRATRES

QVEIS. IX . VITA. COR. VNVM . QITM . ESSET.

ET. ANIMA. VNA. EVNDEM . TVMLIM . HABENT

SIDIQVE A. DEO . POLLICENTVR

ITERVM . RESVSCITANDOS

QVISQVAM . BENE. ET. RELIGIOSE

DE. RESVRECTIONE. COGITAS.

PRO. DEFVNCTIS. EXORA

VT A. PECCATIS. SOLVANTVR .

!

„ Tu spoczywają w pokoju Adeodat czyli Bogdan Jański, mąż prawy i miły

Bogu, zmarł w Rzymie 2. Lipca 1843. roku , życia lat 36 ; - Stefan Witwicki,

autor , a przedewszystkiem chrześciański, urodzony w początku bieżącego stule

cia. Alfred Bentkowski , najgorliwszy kapłan , oderwany od rzeczy ziemskich,

zmarł 28. Stycznia 1860. , w roku życia 36. --- Ziomkowie Polacy, bracia w przy

jaźni , którzy jak za życia mieli jedno serce i jedną duszę, jeden i grób mają ,

oczekując wspólnego zmartwychwstania. Ktokolwiek rozważnie i pobożnie o zmart

wychwstaniu rozmyślasz , módl się za zmarłych , aby od grzechów uwolnieni byli.“

1
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Trzeci nareszcie nagrobek na tymże cmentarzu wystawiony, poświęcony

jest pamięci Generała Klickiego w tych słowach :

P

AXS

STANISLAVS. KLICK I.

VETVS. EXERCITVS. POLONI. TRIBVNVS.

BARO . FRANCORVM . IMPERII

A. NAPOLEONE. CREATVS

PRIMARIA . POLONIAE. ALIARVMQVE. GENTIVM

ORDINVM . INSIGNIA . MERITVS

GENERE. MORIBVS. RELIGIONE

REBVSQVE . GESTIS

LONGE. CLARISSIMVS

OCTOGENARIVS. IN DOMINO . QVIEVIT

ROMAE .

DIE. APRILIS . MDCCCXLVII

TV. ORA . PRO , EO.

„ Stanisław Klicki , Generał byłych wojsk polskich , od Napoleona Cesarza

Francuzów, zaszczycony tytułem Barona, ozdobiony pierwszymi orderami pol

skimi i innych narodów, pełen cnót i wiary i świetnych czynów, ośmdziesięcio

letni sta rzec, spoczął w Panu 1847. roku 9. Kwietnia. Ty się módl za niego ."

$
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XXII.

1 W BAZYLICE Ś. PIOTRA WATYKAŃSKIEJ.

W tej najpierwszej Bazylice , znajduje się wspanialy królewski pomnik,

wystawiony Maryi Klementynie, córce Jakóba Sobieskiego , w bocznej galeryi ko

ścioła po lewej stronie nad wejściem na kopułę, jest sarkofag z porfiru, ozdo

biony bronzem złoconym i pokryty alabastrową draperją. Nad sarkofagiem dwie

figury, jedna wyobrażająca miłosierdzie czy litość , druga jako geniusz, utrzymu

jący medalion z portretem Klementyny, ułożony z mozajki, prześlicznie wykonany

przez Christophan'ego. Urna wspiera się na dwóch aniołach , z których jeden

trzyma berło, drugi trzyma koronę królewską , a cała gruppa oparta jest o pi

ramidy. Pomnik ten wzniesiony kosztem budowli św. Piotra , kosztował 96,000

franków i wykonany został przez Piotra Braci; według rysunków Filipa Bari

gioni. Na urnie porfirowej, ten krótki znajduje się napis :

1

1

MARIA. CLEMENTINA

M. BRIT. FRANC. ET. HIBERN

REGINA.

Nad drzwiami zaś, na wstędze , którą wieniec róż związany , następujący

jest napis:

OBIIT. XV. KAL . FEBR . ANNO. MDCCXXXV..

!

Wstępując znowu po wschodach na wierzch kopuły św. Piotra , na od

wrotnej części muru odpowiedniej sarkofagowi, jest urna z ciemnego marmuru

z następującym napisem :

„ Corpus Mariae Clementinae, Magnae Britaniae Reginae,

XV Kalend. Februar. 1735. , aetatis suae 33 , menses 6 defunctae, in

hujus Basilicae cryptis positum , huc die 22 Januarii , anno 1745 translatum

et reconditum est.“
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XXIII.

W KOŚCIELE ŚŚ. APOSTOLOW

NA PLACU DEI APPOSTOLI.

Przy bocznym filarze nawy kościelnej znajduje się urna z sercem Maryi

Klementyny z zielonego marmuru , verde antico , wznoszona przez dwóch anio

łów z białego kararyjskiego marmuru , pod spodem na tablicy porfirowej taki

jest napis :

Hic Clementinae remanent praecordia nam cor coelestis

fecit, ne superesset amor . “

A poniżej:

,,Mariae Clementinae Magn. Britan . et. C. Reginae,

fratres. min . Conv. venerabund : pp."

Mówiąc o pomnikach Maryi Klementyny Sobieskiej, żony Jakóba III. Sztu

arta , Króla Angielskiego, znanego pod imieniem pretendenta , a córki Ludwika

Jakóba Sobieskiego, wspomnieć nam należy o trzech pięknych rycinach, dotyczą.

cych tejże Klementyny, które widzieliśmy w Rzymie.

1. Wspaniale wysztychowany nagrobek jej z Watykańskiego kościoła,

przypisany Jakóbowi III . i ozdobiony herbami Sztuartów i Sobieskich .

2. Rzadka rycina , wielkości arkuszowej, bardzo pięknie sztychowana, wy

stawia córkę Jakóba Sobieskiego w postaci klęczącej, modlącej się na książce ,

a lewą rękę przyciskającą do piersi.. U stóp leży korona z berłem . Przed nią

ołtarz , czy też rodzaj klęcznika , ozdobiony po dwakroć imieniem Jezus , a u góry

chórem aniołków, poduszka odsunięta na stronę , u dołu zaś podpis : Maria

Clementina, Magnae Britaniae etc. Regina.

3. Rycina wyobrażająca ślub Maryi Klementyny z Jakobem III. w Bononii

1719. z podpisem : „ Zaślubienie Maryi Klementyny Sobieskiej, wnuczki Jana III.

Króla Polskiego z Jakóbem III. Królem Angielskim .“

W dalszym ciągu pamiątek po Sobieskim , wspominamy teraz o jednej

z najgłówniejszych t. j . o chorągwi zdobytej na Turkach pod Wiedniem i zawie

szonej w Bazylice Lateraneńskiej św. Jana.
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Opis tej chorągwi z niektóremi przynależnemi tu okolicznościami , wypi

sujemy z dzieła : „Wzory sztuki średniowiecznej." Mówiąc o tej drogiej dla

serc polskich pamiątce, nie możemy nie wspomnieć z radością o tym dniu chwaly

polskiego oręża.

Zaprawdę piękny to był dzień na chrześciańskim swiecie 13. Września

1683. r. , kiedy Jan Sobieski Król Polski wszedł zwycięzko do Wiednia oswobo

dzonego dzielnem ramieniem Jego od Turków . Radość zabrzmiała w pałacach

królów i w chatach ubogich; zaniosły ją w najdalsze strony, rozesłane lupy nie

przyjacielskie .

Wezyr tak uciekł od wszystkiego, (pisze Król Jan do żony ), że ledwo na

jednym koniu i w jednej sukni. Jam został jego sukcessorem , bo po wielkiej

części wszystkie mi się po nim dostaly splendory, a to tym trafunkiem , że bę

dąc w obozie w samym przodzie i tuż za Wezyrem postępując, poprzedzał mię

jeden pokojowy jego i pokazał namioty jego tak obszerne jako Warszawa albo

Lwów w murach. Mam wszystkie znaki jego wezyrskie , które nad nim no

szono. Chorągiew Mahometańską, którą mu dał Cesarz jego na wojnę i którą

dziśże jeszcze posłałem do Rzymu Ojcu św. przez Talentego pocztą ...

Chorągiew tę opisuje dokładnie Rubinkowski w Janinie : Długość od drzewca

do końca rachując była 12 stóp , co czyni sześć łokci z okladem , wysokość zaś

samej chorągwi była 8 stóp, albo cztery łokcie i coś jeszcze. Brzegi tej cho

rągwi u góry, dołu i przy drzewcu były na tle zielonem , na którem wyszyte były

litery złote misterną sztuką. Między tym brzegiem było znowu obwodzenie

czerwone , na którem wyszyte byly srebrne kwiaty ; a sam środek był na tle li

tosrebrnem , litery zaś szczerozłote ; nad drzewcem gałka duża , grubo pozłacana,

u której szyi były dwa kółka z sznurami jedwabnymi, złotem przerobionymi, dla

defensyi od wiatru , jeden zaś z tych sznurów był w batalii ustrzelony.

Na środku, na tle czerwonem , wyszyte były literami złotemi dwa wiersze

w arabskim języku:

*

Lá Eláh ellâ Allah.
1

Mohammed rasul Allah . 1

(Nie jest Bóg , jeżeli nie Bóg ; Mahomet zesłany od Boga ).

W części wyższej, to jest na krojcu koloru zielonego, także były czy

tane , wyszyte złotem następujące słowa:

„ (Bog) My zaprawdę oświadczyliśmy tobie otwartość rzeczywistą , aby ci dopuścił Bóg, to,

co poprzedził z twego grzechu i to , co nastąpiło potem i niech uskuteczni swoje łaskę (Ma

homecie) ---- (Omarze ) i niech naprowadzi cię na droge prostą .“

1

66

实

1 Listy Króla Jana III. pisane do Królowej, wydanie drugie str. 51 .
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W części niższej sztandaru , czytane były, także złotem wyszyte następu

jące słowa :

„ (Abukarze) i ciebie niech wspomaga Bóg, swoją Wszechmocną pomocą.

który uczynił w sercach wiernych pokój bezpieczny, aby się pomnożyli w wierze – (Omar)

(Omar) wiarą ich Bóg.“

Sztandar ten zawieźli do Rzymu Tomasz Talenti Włoch i Sekretarz kró

lewski i X. Jan Denhoff, Opat Mogilski. Pierwszy oddał Papieżowi Innocen

temu XI. (z domu Odescalchi) list Króla Jana , zaczynający się od pięknych słów :

Venimus , vidimus , Deus vicit ! (Przyszliśmy , widzieliśmy a Bóg zwyciężył ..... )

„ Racz Ojcze św. przyjąć jako nowy dowód uszanowania mego , wiadomość

o przeważnem zwycięztwie, którem Bóg chrześcjański obdarzył chrześciańskie ry

cerstwo. Pozwoliły mi nieba w krótkim czasie, znieść ze szczętem 180,000, wojska ot

tomańskiego, zdobyć wielką chorągiew Wezyra, wszystkie jego konie, namioty , broń ,

ozdoby obozowe, wszystkie działa ; słowem po 8 godzinach najzapalczywszej bitwy,

zostawił w ręku naszych cały swój obóz, rozciągający się więcejjak na milę. Gdy

bym zaraz nieszedł w pogoń za uciekającym nieprzyjacielem , ileż szczegółów tak

ciągnienia tu mego jako i samej bitwy nie miałbym Waszej Świętobliwości do do

niesienia. Niech mi tylko wolno będzie przypomnieć W. Św. , iż w pisanym prze

zemnie liście z Raciborza na Szlązku , przyrzekłem , że za dwie niedziele stanę

pod Wiedniem ; te jeszcze nie upłynęły, a jestem w samem mieście. Sekretarz

mbj Talenti, który mieć będzie szczęście list ten oddać W. Sw. , nieodstępny

był przy mnie w czasie krwawej bitwy, on o wszystkich onej szczegółach do

kładnie Święt. W. uwiadomi. Nadewszystko zaś zapewni Ją o uszanowaniu mo

jem , o gorliwości jaką pałam w rozkrzewianiu wiary katolickiej i o obowiązku,

jaki przyjmuję czynienia wszystkiego , co tylko odemnie zależy dla sławy i dla

zadowolenia Waszej Świąt., do którego nóg skłaniam się wraz z ludem moim .“,

Waszej Świętobliwości

Najposluszniejszy syn
Z Wiednia 14. Września 1683.

Jan ,

Król Polski.

X. Denhoff, Opat Mogilski , mowę swoję zakończył te ni słowy (które'tu

z łacińskiego języka tłumaczymy) :

„Wasza Świętobliwość najsławniejszego zwycięztwa tego zrobiłaś począ.

tek modlami swemi do Boga i przysłanemi do obozu naszego pieniędzmi; a Król

J. Mość to zwycięztwo z pomocą oręża polskiego odniósł, z narażeniem krwi

królewskiej. Przyjmij więc Najwyższy Kapłanie tego świata , tę wieczną Stolicy

Apostolskiej ozdobę, którą Wasza Świątobliwość pobożnemi westchnieniami do

Njeba a Najjaśniejszy Król mój zwycięzkim orężem pozyskaliście .“
11
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Papież , który w dniach niebezpieczeństwa Wiednia , po gorących modłach

przed krucyfixem , otwierał okno od północy i błogosławił oblężone miasto ; na

pierwsze doniesienie o zwycięztwie padł na kolana i rzewnemi łzami Bogu dzię.

kował.

Wielka była radość w Rzymie nad zwycięztwem, którego sztandar Wiel

kiego Wezyra, przysłany przez Króla Polskiego był świetnem godłem . GloGło

szono wprawdzie zrazu mylnie , że to była chorągiew samego Mahometa ; w ka

żdym razie był to główny sztandar wojska tureckiego. Jako znak zwycięztwa

zawieszony został pod sklepieniem Bazyliki św. Jana w Lateranie gdzie dotąd

widzieć go można.

Drugą chorągiew zdobytą na Turkach pod Parkanami 9. Października 1683.

z rozkazu Jana Sobieskiego wraz z pałaszem Tureckim posłano do Loretu , do

domku Matki Boskiej Loretańskiej. Kiedy roku 1798. dnia 3. Maja General

Kniaziewicz, naczelny wódz legionów Polskich we Włoszech , zajął na kwaterę

Kapitolium , Senat Rzymski sprowadziwszy z Loretu chorągiew i palasz , uroczy

ście wręczył takowe 8. Maja Generałowi Dąbrowskiemu. Chorągiew została przy

pulku a pałasz przesłany był Kościuszce.

Po śmierci Dąbrowskiego, chorągiew złożona była w Warszawie w To

warzystwie Przyjaciół Nauk, zkąd została zabraną do Petersburga w roku 1832 .

Na pamiątkę ofiarowanych przez Sobieskiego chorągwi tureckich , z rozkazu Inno

centego XI. , bite były dwa medale, a na pamiątkę odniesionego zwycięztwa, wy

stawiony kościół pod wezwaniem Imienia Najświętszej Panny.

W kościele N. M. Panny Zwycięzkiej jest siedm chorągiewek mniejszych

bisurmańskich i dywan , które jako trofea przysłane były z pod Wiednia przez

Jana Sobieskiego. Na końcu o jednej jeszcze wspominamy po Sobieskich pa

miątce , znajdującej się w Rzymie.

Na pałacyku leżącym niedaleko kościoła Trinita dei Monti, należącym nie

gdyś do rodziny Sobieskich, widne są rzeźbione orły i pogonie -- tarcz Sobieskich

i korona polska. Dom ten długi czas był później mieszkaniem ambasady polskiej

w Rzymie , dziś do kogoś z prywatnych należy, który uszanował dawną pamiątkę

polską.

W12



Ostatnie pamiątki polskie w Rzymie spisujemy z kapitolium , tam bowiem

w sali zwanej konserwatoryum , obok drzwi wchodowych na marmurowej tablicy,

nad którą jest piękny biust Maryi Kazimiry , taki czytamy napis :

MARI A E. CASIMIR A E

POLONOR. REGINAE. MAGNAE . DVCISSAE. LITHVANIAE. ETC

QVA . EXCITANTE. REGIVS. CONIVX .

JOANNES III .

VIENNNA. OBSIDIONE. SOLVTA. SACRO . FAEDERE. ICTO

REM . CHRISTIANAM . RESTITVIT.

QVOD. VRBEM . PIETATE . DVCE

AD. SECVLARE. JVBILEI. ANNV. VENERIT.

AC. TRIVMPHALE . CAPITOLVM . SVA. PRAESENTIA . ILLVSTRAVERIT

COSS. EXCIPIENTIBVS

QVOS. CAPITE . COOPERTO

CHRISTIAXAM. SVECORV. REGINAM . AEMVLATA.

PARIBV S. HONORIBVS. DECORAVERIT.

MONVMENTVM . HOC. PRO. TRIVMPHO .

CLEMEMTE XI. P. O. M.

S. P. Q. R.

GRATAE . VOLVNTATIS . OBSEVIVM . EXHIBVIT.

FERDINANDO . MARCHIONE . BONIORANNE

LVDOVICO . MARCHIONE. MONTORII.

HIERONIMO. MARCINONE. TEODOLE

CONSERVATORIBVS.

PHILLIPPO . BARONE. DE . SCARLATIS. EQ. S. JACOBI. CR . PRIORE

IV. NON . DECEMBRIS . MDCC.

AB. VRBE. CONDITA .

CXOCXO CCCCL

1

„ Vſaryi Kazimirze Królowej Polskiej, Szwedzkiej, Księżnie Litewskiej i t . d.,

za której pobudką królewski małżonek Jan III . , oswobodziwszy Wiedeń od oble

żenia , zawarłszy święte przymierze , sprawę chrześciańską wysoce podniósł. By
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do Rzymu na setny rok jubileuszowy przybyła i tryumfalne kapitolium swoją

obecnością zaszczyciła. Przyjmowali konsulowie, która naśladując Królowę Szwedzką

w koronie królewskiej, równymi honorami ozdobiła. Pomnik ten za dozwoleniem

Klemensa XI. Papieża , Senat i lud rzymski w dowód wdzięczności wystawił za

Ferdynanda Margrabiego Montorii , Hieronima Margrabiego Teodoli , konserwa

torów, za Filipa Barona de Scarlatis , orderu św. Jakóba, pierwszego Senatora.

Drugiego Grudnia 1700. roku – od założenia Rzymu 2450..

Idąc do drugiej sali , na marmurowej tablicy w ścianie, taki umieszczony

jest napis :

FRIDERICO. CHRISTIANO

FRIDERICI. AVGVSTI III . POLONORVM. REGIS

ET. SAXONIV. DVCIS

FILIO

QVOD. VENERATV. APOSTOLORVM . LIMINA .

ROMAM . VENIENS

AEDES. CAPITOLINAS. PRAESENTIA . SVA .

ILLVSTRAEVERIT

PR. ID. DECE. CIOIDCCXXXVIII .

S. P. Q. R.

ALEXANDRO. MARCH . VICTORI.

PROSPERO. MARCH . CAFFERELLO.

OCTAVIO. MARCH. ORIGO .

DIDACO. MARCH. ANDOSILLA

CAP. REG. PR. III. VIVIS.
!

„ Fryderykowi Krystianowi, Synowi Fryderyka Augusta III . Króla Polskiego,

i Xięcia Saxońskiego, który przybywszy do Rzymu dla uczczenia grobu ŚŚ. Apo

stołów , pałac kapitoliński swoją zaszczycił bytnością 12. Grudnia 1738. roku.

Senat i lud rzymski za konsulów Alexandra Margrabiego Victori , Prospera Mar

grabiego Kafarellio, Oktawiana Margrabiego Origo i Dydaka Margrabiego An

dosilli , pomnik ten położyli.

Na tem kończymy ten spis pamiątek naszych , rozsianych w stolicy kato

licyzmu , a nie możemy lepiej zakończyć , jak słowy wiekopomnego Woronicza :

„ Kości spruchniałe powstańcie z mogiły,

Przywdziejcie ducha i cialo i sily."

1
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