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 Celem niniejszego artókułu jest érzedstawienie wkładu jezuitów 
w organizowanie osiemnastowiecznóch ceremonii éogrzebowóch w kręJ
gu zamożnej szlachtó zarówno w horonieI jak i w tielkim hsięstwie 
iitewskimNK pformułowane tu uwagi wéisują się w szerszó nurt badań 
nad relacjami międzó qowarzóstwem gezusowóm a elitą świecką 
w dawnej ozeczóéoséolitejK mrzóczónó tego wóboru należó uéatrówać 
nie tólko w znaczeniu éolitócznóm i séołecznóm badanej warstwó 
séołecznejI ale też we wéłówie jezuitów na jej mentalność oraz w érzóJ
stosowaniu inicjatów éodjętóch érzez zakonników do jej zamiłowań 
kulturowóchK  
 jiędzó magnaterią a szlachtą urzędniczą wółaniają się wóraźne 
różnice na tle odmiennej éozócji séołecznej i majątkowejK qe dwie 
warstwó należó jednak traktować éorównawczo z dwóch éodwodówW 
éo éierwsze łączółó je wséółéraca na arenie éolitócznej i więzi o chaJ
rakterze goséodarczómI które érzejawiałó się w dzierżawieniu dóbr 
magnackich érzedstawicielom szlachtó éowiatowejK mo drugie wielu 
jezuitów éochodziło z rodzin éiastującóch urzędó lokalneK lddziaJ
łując zarówno w kręgu magnateriiI jak też wśród średniej szlachtóI 
ojcowie qowarzóstwa gezusowego stanowili gruéę éośredniczącą 
w kontaktach międzó najściślejszą elitą władzó a nieco szerszóm śroJ
dowiskiem séołecznómK  

———— 
N mraca stanowi uzuéełnioną wersję referatu o tóm samóm tótuleI wógłoszonóm 
OQ marca OMNO roku na s tiosnó jłodóch kaukowców w ŁodziK  
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 kie należó jednak érzeszacować udziału jezuitów w éogrzebach 
szlacheckichI gdóż érawdoéodobnie wómiar uczestnictwa zakonów 
żebraczóch bół o wiele większóI érzónajmniej z éunktu widzenia iloJ
ściowegoK l tóm może świadczóć faktI éotwierdzonó analizą testaJ
mentówI że érzedstawiciele wséomnianóch zgromadzeń częściej bóJ
wali adresatami éróśb o zaznaczenie miejsca éochowku niż jezuiciI 
zwłaszcza w érzóéadku drobnej i średniej szlachtóOK  
 mrzó éoświęceniu szczególnej uwagi oadziwiłłom nieświeskim i inJ
nóm zamożnóm dobroczóńcom zakonu można éodkreślić dwa aséektóW 
wéłów jezuitów na formę i strukturę obrzędów éogrzebowóch i celowe 
zarósowanie osobistóch érzómiotów zmarłegoK lwa érezentacja miała 
stanowić dla éubliczności zarówno wzór moralnego zachowaniaI jak też 
tróbut jezuickiej wdzięczności z uwagi na więzi łączące zmarłego doJ
broczóńcę z qowarzóstwem gezusowómK kasuwa się tu éótanieI czó 
relacje międzó jezuitami a oadziwiłłami nieświeskimi w usfff wieku 
uważać można za reérezentatównó érzókład na tle séołeczeństwa ozeJ
czóéoséolitej szlacheckiejK jożna bó zarzucićI że wzajemne oddziałóJ
wanie wónikające z wieloéokoleniowóch kontaktów w książęcóm kieJ
świeżu érowadzi do érzeszacowania rzeczówistej roli jezuitów a zatem 
do éowstania nieco zniekształconego obrazuK kie należó tu éodejmoJ
wać dóskusji nad wójątkowością relacji międzó oadziwiłłami a jezuiJ
tamiPK _adane tu érzóéadki interesują na tóleI ile éozwalają wókazać 
éewną ciągłość w strukturze ceremonii éogrzebowóchK  
 
 iiteraturaI źródła i trudności badawcze 
 
 ld dawna staroéolski obraz śmierci wzbudzał zainteresowanie badaJ
czóK moświęcano érzede wszóstkim uwagę architektonicznej oérawie 
éogrzebuI którą określano jako „éoméa funebris” lub „aééarencóa”K 
———— 
O t świetle ksiąg sądu magdeburskiego w kieświeżu okazuje sięI że w większości 
testamentów szlachtó katolickiej summó éieniężne bółó érzekazówane dominikanom 
i bernardónom nieświeskimK morK kacjonalnój fstoričeskij Archiv _elarusi EjińskFI 
fK NUNVI oéK NI nr NJQK  
P fdeę tę klarownie sformułował érowincjał litewski hazimierz mrzeciszewskiI éisząc 
do jichała hazimierza oadziwiłłaW „w historóków niektórzó éostrzegli jako dwom 
érześwietnóm familiom z osobliwszego zrządzenia zdaje się bóć nasz zakon od 
éierwszóch éoczątków w oéiekę oddanóI we tłoszech uu carnezjuszomI w iitwie 
uu oadziwiłłom”K iistI tilnoI PN uff NTRVK Archiwum dłówne Akt aawnóchI 
Archiwum oadziwiłłówI dzK sI nr NOQTT Edalej cótKW AdAaI AoFK  
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qworzółó ją nie tólko katafalk i tzwK castrum dolorisI ale także iluminacja 
i dekoracja wnętrz i fasadó kościoła oraz miastaK wdaniem autorów jak 
guliusza Chrościckiego architektura okazjonalna należała do najbardziej 
widowiskowóch wórazów religijności barokowejI éełniąc érzó tóm funkJ
cję indókatora séołecznego statusu zmarłegoQK monadto do najbardziej 
charakteróstócznóch érzejawów artóstócznóch sarmackiej kulturó éoJ
grzebowej należó zaliczóć éortretó trumienneR i odzież grobowąSK  
 lbrzędami éogrzebowómi zajmowali się także séecjaliści od histoJ
rii séołecznejK t tóm zakresie wartość érzełomową mają érace _ogJ
dana ookaTK pzczególnie inséirujące są również monografie autorów 
zachodnioeuroéejskichI jak mhiliéée AriésU i Alfonso ai kolaVK ala 
rozważań zamieszczonóch w niniejszóm érzóczónku zasługuje na szczeJ
gólną uwagę także najnowsza literatura litewska dotócząca miasta tilJ
naK iitewscó badacze kładli nacisk na aséektó mentalnościoweI érzeJ
jawiające się na érzókład w funkcji ceremonialnejI éełnionej érzez 
érzestrzeń miejską éodczas uroczóstości éogrzebowóchNMK  
 w braku źródeł archiwalnóch odnoszącóch się do realiów tielkieJ
go hsięstwa iitewskiegoI w éolskojęzócznej literaturze érzedmiotu 
uwzględniano érzeważnie twórczość okolicznościową zaadresowaną 
do uczestników éogrzebuI a zdecódowanie mniejszą uwagę éoświęcaJ
no materialnóm éodstawom ceremonii éogrzebowóchK mrzez to należó 
zrozumieć wódatkiI érzebieg nabożeństw i udział osób związanóch 
———— 
Q gK AK C h r o ś c i c k iI mompa funebrisK w dziejów kulturó staropolskiejI tarszawa NVTQK  
R sanitasW portret trumiennó na tle sarmackich obóczajów pogrzebowóchW juzeum karoJ
dowe w moznaniuI listoéad NVVS – lutó NVVTI oéracK gK a z i u b k o w aI moznań NVVSK  
S AK a r ą ż k o w s k aI ldzież grobowa w ozeczópospolitej w usff i usfff wiekuI 
qoruń OMMUK  
T _K o o kI wagadnienie śmierci w kulturze ozeczópospolitej czasów saskichI trocław 
NVVNX tenżeI Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiejI trocław NVVRK  
U mhK A r i é sI Człowiek i śmierćI tarszawa NVVOK  
V AK jK a i k o l aI Tróumf śmierciW antropologia żałobóI hraków OMMSK  
NM iK  _ a l a i š ó t ėI  mublicum dolori theatrumW kilmingųjų laidotuvių apipavidalinimas 
iietuvos aidžiojoje hunigaikštóstėje usfff aK vidurójeI xwWz aailės istorijos studijosI tK PW 
Ars memoriaeW atmintis – dailės funkcija ir tema EusfffJuuf aK)I redK iK _ a l a i š ó t ė 
i AK h a l a d ž i n s k a i t ėI silnius OMMUI sK VJOPX eademI silniaus pasaulietinės 
iškilmės ir jų apipavidalinimas usfff aK vidurójeI xwWz siešosios ir privačiosios erdvės 
usfff amžiaus iietuvos aidžiojoje hunigaikštóstėjeI redK oK Š m i g e l s k ó t ė J
p t u k i e n ėI silnius OMMUI éK NONJNQTX AK s a š k e l i e n ėI Antikinio žankro konvenJ
cijos usfff aK lotóniškojoje laidotuvių poezijojeI „penoji iietuvos iiteratūra”I PMI 
OMNMI sK NMVJNOQK  
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z nieboszczókiemK tszóstkie te aséektó wéisują się w wósiłek orgaJ
nizacójnóI któró z jednej stronó éodejmowali krewni z móślą o wóJ
sławianiu roduI z drugiej zakonnicó dla éodkreślenia osobistóch 
érzómiotów dobroczóńcaK mod tóm względem cennó wójątek stanowi 
rozérawa doktorska _ernadettó janóś éoświęconej uroczóstościom 
rodzinnóm w tilnie za éanowania Augusta fffNNK  
 ddó się ogranicza zakres rozważań na działalność jezuitówI wółania 
się znaczenie éogrzebu jako wódarzenie wskazujące na relacje międzó 
zgromadzeniem zakonnóm a rodzinnóm kręgiem magnata lub szlachcicaK  
 Źródła do dziejów obrzędów éogrzebowóch można dzielić na naJ
stęéujące gruéó éroweniencójneW archiwalia rodoweI do któróch naleJ
żą koreséondencjaI éamiętniki i dokumentó o charakterze majątkowoJ
finansowómX archiwalia zakonneI séośród któróch wómienić należó 
kroniki élacówek jezuickichX i utworó szkolne jak éanegiróki i wierJ
sze żałobneK t badanóm érzeze mnie okresie niezastąéioną wartość 
dokumentalną mają doniesienia umieszczone na łamach „huróera molJ
skiego”K modczas kwerend źródłowóch za granicó doszło do odkrócia 
dotąd nieznanóch materiałówI jak rękoéiśmiennó oéis éogrzebu żonó 
aaniela hazimierza pzószkiI naówczas stolnika lidzkiegoNOK  
 péośród trudności badawczóch wómienić należó éroblem ustalenia 
dokładnego miejsca éochowaniaW tólko w érzóéadku niektóróch rodów 
magnackich mamó bowiem do czónienia z kaélicą grobową w éełnóm 
sensie tego słowaK mochowano także érzó ołtarzu kongregacjiI do której 
nieboszczók należałK kajczęściej zwłoki séoczówałó w miejscach okreJ
ślonóch jak skleéienia E„skleé”FK t innóch érzóéadkach ograniczano 
się do informacjiI że dana osoba została éochowana „u jezuitów”I érzez 
co należó érawdoéodobnie rozumieć na cmentarzu wokół kościołaK 
aużo kłoéotów badawczóch érzóséarza także kwestia obecności jezuiJ
tów éodczas konaniaNPK rdzielenie odéowiedzi na tę kwestię éozwoliJ

———— 
NN _K j a n ó śI rroczóstości rodzinne w tilnie w czasach Augusta fff ENTPPJNTSP)K 
mracaI zrealizowana éod oéieką naukową mrofesora gerzego gurkiewiczaI została 
obroniona na tódziale eistorócznóm rAj w moznaniu w kwietniu OMNO rK  
NO iietuvos salstóbės fstorijos ArchóvasI fK NNPRI aéK OMI nr PMOI kK TTrJTVvK Edalej 
cótKW isfAFK 
NP fnformacje na ten temat umieszczano na łamach érasó bardzo rzadkoK tójątek 
stanowi cranciszka rrszula z tiśniowieckich oadziwiłłowaI która śmiertelnie zachoJ
rowawszó éod kowogródkiem séowiadała się u aamazego jarchockiegoI umóślnie 
sérowadzonego z tego kolegiumK „huróer molski” NTRPI nr UOOK  
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łobó stwierdzićI na ile zakonnicó odgrówali rolę w érzógotowaniu 
umierającóch do śmierciK cragmentarócznó charakter érzekazu źródłoJ
wego éozwala tólko wósunąć hiéotezęI że w kręgu elit séołecznóch 
érzebówanie jezuitó u konającego bóło uwarunkowane możliwością 
sérowadzenia księdza z élacówki nieraz silnie oddalonej od miejscaI 
gdzie éosługa duchowna bóła w danóm momencie wómaganaK  
 
 mrzebieg ceremonii pogrzebowóch 
 
 mrzed éodjęciem tematu właściwego niniejszemu artókułowi warto 
zarósować zwięzłą charakteróstókę szlacheckiego rótuału éogrzeboJ
wego eéoki saskiejK mo śmierci danej osobó egzekwie odbówałó się 
w różnóch miejscowościachK wasięg geograficznó tego zjawiska zaleJ
żał od wéłówu rodzinó na zakonK tłaściwó éogrzebI czóli éochowaJ
nie ciałaI miał miejsce doéiero kilka dni lub nawet kilka miesięcó éo 
śmierciK ao tego czasu duchowieństwo zakonne zaéewniało nieustanne 
modlitwó za duszę zmarłegoK ka ustalenie terminu éogrzebu wéłówałó 
najrozmaitsze czónnikiW trzeba bóło nie tólko wósłać zaéroszenia i dać 
gościom czas na érzójazdI ale także wóstroić kościół i zgromadzić 
zaéasó żówności na ucztę éogrzebowąK monadtoI dla osiągnięcia szerJ
szej éubliczności zaznaczano często termin éokrówającó się z okreJ
sem obrad éublicznóchNQK wdarzało się to nie tólko w érzóéadku éoJ
grzebuI ale także uroczóstóch egzekwiiNRK  
 mogrzeb trwał zazwóczaj dwa dniW zaczónał się wieczorem kondukJ
tem éogrzebowómI w któróm brali udział księża diecezjalni i zakonniI 
wojskowiI érzedstawiciele elitó lokalnej i krewni zmarłegoK kazajutrz 
nabożeństwa zaczónałó się wcześnie ranoW odérawiali je najéierw érzedJ
stawiciele zgromadzeń zakonnóchI a éotem kleru diecezjalnegoK lkoło 
éołudnia najwóższó dostojnik kościelnó odérawiał mszę éogrzebowąI 
———— 
NQ mogrzeb jarcjana lgińskiegoI wojewodó witebskiegoI zmarłego w kwietniu 
NTRM rKI odbół się doéiero w lutóm nastęénego roku w kościele jezuitów w titebskuI 
wkrótce éo zerwaniu sejmiku deéutackiegoK morK „huróer molski”I NTRMI nr TMVX NTRNI 
nr TRQ Edalej cótowanóW hmFK  
NR mogrzeb jichała perwacego tiśniowieckiegoI zmK w jereczu NS września 
NTQQ rKI odbół się międzó S a V listoéada NTQR rK w kościele karmelitów bosóch 
w tiśniowcuK bgzekwie odbółó się już w éaździerniku NTQQ rK mKinK u jezuitów 
w hrzemieńcu i w drodnieK mierwsi wókazówali swoją wdzięczność ku fundatorowiI 
a drudzó uhonorowali najwóższego dostojnika litewskiego éodczas sejmuK morK hm 
NTQQI nr QNPJQNRK  
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éodczas której wógłaszano także kazanieK mo tóm uroczóstóm naboJ
żeństwie nastęéowało éochowanie ciałaI w trakcie którego duchownó 
miewał mowę żegnającą zmarłego zwK valedictioK motem rozdawano 
éanegiróki a na zakończenie bliski krewnó nieboszczóka zaéraszał na 
tzwK chleb żałobnóK  
 wależnie od éozócji séołecznej zmarłego nabożeństwa éowtarzałó 
się wedle tego samego wzorca érzez jeden lub dwa dni éo właściwóm 
éogrzebieK ala éodkreślenia cnót zmarłego korzóstano nadal z castrum 
dolorisI któremu często nadawano nowó kształtK Ceremonie éogrzeJ
bowe kończółó się egzekwiamiI które dla katolików odbówałó się 
trzóI siedem i trzódzieści dni éo éochowaniuK w tutaj érzótoczonego 
schematu wónikaI że rótuałó éogrzeboweI będąc traktowane w séosób 
o wiele éoważniejszó niż éozostałe uroczóstości rodzinne jak chrzcinó 
lub ślubóI stanowiłó dla zakonników świetną okazję dla wóekséonoJ
wania talentu kaznodziejskiegoK  
 
 rwarunkowania społeczne i normatówne   
 Ceremonie éogrzebowe odbówałó się zazwóczaj w kościeleI w stoJ
sunku do którego zmarłó bół kolatorem lub fundatoremK l wóborze 
miejsca éochowania decódowałó wieloéokoleniowe więzi międzó 
rodziną dobroczóńcó a klerem obsługującóm danó obiekt kultowóK 
jożna éokusić się o stwierdzenieI że tradócja rodowa stwarzała nieJ
érzerówalną ciągłość éomimo ewentualnego érzejścia na inne wóznaJ
nie érzez jednego członka rodzinóK wa tóm stwierdzeniem érzemawia 
érzókład kiezabitowskich z éołowó usfff wiekuK ka szczególną uwaJ
gę zasługuje _ogusławI wnuk éamiętnikarza ptanisławaI starosta éroJ
éojskiI na którego jezuici wówierali długoletni wéłówK t bliskim jego 
kręgu działał bowiem gozafat pokołowski jako kaéelan nadwornó 
w lK NTOVJPUK jimo formalnego érzejścia na katolicózm kiezabitowJ
skiegoI które w NTPQ rK zostało wónagrodzone kasztelanią nowoJ
gródzkąI jego krąg rodzinnó zostawał érzó kościele ewangelickoJ
reformackimNSK  ka  tóm  tle  nie  zaskakuje  faktI  że  éogrzeb  samego  

———— 
NS kiewiadomo dokładnieI kiedó kiezabitowski nawrócił się na katolicózmK gednak érzóJ
éuścić należóI że to nawrócenie nastąéiło niedługo érzed objęciem kasztelanii nowogródzJ
kiejK jarianna z lrzechowskichI druga żona kasztelanaI éozostała zaéewne érzó kalwiniJ
zmieI którego aktównie wséierałaK AK j a c u k EМацукFI Барацьба магнацкіх 
груповак у Вялікім княстве Літоўскім ENTNTJNTSP ггK)I jinsk OMNMI sK NOSJNOUK  
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kasztelana odbół się „éo heretócku” w érówatnej kaélicó w erozowieI 
gdzie séoczówali érzodkowie wóznającó kalwinizmNTK  
 ka istnienie wieloéokoleniowóch związków międzó daną rodziną 
a jezuitami wskazuje geografia zabótków seéulkralnóchK t niektóJ
róch érzóéadkach mamó do czónienia z mauzoleami rodowómi 
w érawdziwóm sensie tego słowaNUK tójście za mąż za érzedstawicieJ
la innego rodu wséierającego jezuitów decódowało także o éochowaJ
niu w kościele éozostającóm éod oéieką rodzinó małżonkaNVK  
 mowszechnie stosowana éraktóka nakłania do érzójęcia tezóI że nie 
uznawano wstawienia grobowców rodzinnóch za łamanie zasad skoJ
dófikowanóch w szesnasto i siedemnastowiecznóm ustawodawstwie 
zakonnómK ka dokładniejszóm séojrzeniu okazuje sięI że érzóéisó 
zezwalałó na éochowanie osób świeckich w kościele jezuickim tólko 
éod warunkiemI że są zasłużone dla qowarzóstwaK mrzó tóm éodkreJ
ślanoI że éokrewieństwo zmarłego z dawnómi dobroczóńcami nie jest 
wóstarczającóm króteriumI bó domagać się éochowku w świątóni 
jezuickiejOMK jimo formalnego nieuznawania érerogatów „rodów funJ

———— 
NT „kie chciał się dóséonować ani séowiedaćK qólko do śmierci kalwińskie éacierze 
mówiłI nawet kazał się chować w kaélicó w eorozowie miedzó kalwinami antecesoJ
rami swemiK wa duszę tólko sto talerów naznaczółK fnszóm zaś faworótom éo dwanaJ
ścieI éo sześć tósięcó”K iist cKrK z tiśniowieckich oadziwiłłowej do AKhK z panJ
guszków oadziwiłłowejI kieświeżI OM fff NTPVK AdAaI Ao fsI nr SSNK  
NU ka érzókładI lgińscó bóli éochowani w witebskim kościele jezuitówI ChreétowiJ
czowie w tzwK kaélicó loretańskiej w kościele śwK śwK ganów w tilnieI oadziwiłłowie 
w kościele éod wezwaniem _ożego Ciała w kieświeżuX gabłonowscóI pieniawscó 
i  azieduszóccó  w kościele  śwK  miotra  i  mawła  we  iwowieX  monińscó  w  kościele  śwK  
ptanisława _iskuéa i jęczennika i ptanisława hostki w moznaniuK  
NV fzabella z oadziwiłłów lgińskaI siostra ieona oadziwiłła i żona qadeusza lgińJ
skiego ustaliła w testamencie z marca NTPU rKW „geżelibóm tu miała w Łukiszkach 
z tóm się światem rozstaćI tedó éroszę ó chcę abó w kościele uu gezuitów witebskich 
w ziemię wéuszczone ó deéonowane bóło”K isfAI fK NNTTI aéK NI nr OTI kK NvK 
w inicjatówó „oóbeńki” matka jej jarianna z piesickich séoczówała w kieświeżuK 
morK AdAaI AoI dzK sfI nr ff – UMaI sK TVUK  
OM „oeséonsum sit concedendam esse seéulturam in nostris ecclesiis hisI qui collegioJ
rum nostrorum fundatores extiteruntI vel fundationes juveruntK mrinciéibus etiam 
et éraelatisI qui id voluerintX alii autem éersonis etiam bene meritisI non esse id conJ
cedendum sine facultate éraeéositi generalisK nuicum tamen illi fueritI non videntur 
éro eis ea officia éublice dicendaI quae éro nostris fratribus defunctis dicere solemusX 
et observandum estI ne quiquam éraejudicium fiat in hujusmodi seéulturisX et nullus 
nostrorum séonte se efferat ad eam licentiam éetendamI et etiam ne jus seéulturae 
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datorskich” istnienie ścisłóch więzi o charakterze séołecznóm i majątJ
kowóm międzó magnaterią a zakonemI a także éewna móśl o ciągłoJ
ści rodowej érzóczóniałó się do tegoI że niektóre kościołó jezuickie 
stałó się swoistego rodzaju mauzoleamiK oóżnice międzó normą 
a éraktóką są séostrzegalne także na érzókładzie architektonicznej 
i liturgicznej oérawó éogrzebuK fnstitutum zezwalało bowiem tólko 
na wzniesienie katafalkuI wókluczając innóch elementów pompa fuJ
nebrisK kabożeństwa za duszę zmarłego Eofficium defunctorumF muJ
siałó się odbówać wedle wzoru stosowanego na éogrzebach zakonniJ
kówONK t rzeczówistościI szlachecki rótuał éogrzebowó bół o wiele 
bardziej rozwiniętóK  
 kieérzestrzeganie wséomnianóch érzóéisów érzez jezuitów éolskoJ
litewskich nie éowinno zadziwićI gdóż w dawnej ozeczóéoséolitej 
formó działalności zakonu érzóstosowówano do obóczajów i éotrzeb 
elitóK qemu érocesowi adaétacójnemu sérzójała niewątéliwie wieloJ
funkcójność kościołów jezuickichW wiele mówiącómi érzókładami są 
świątónie w tilnie i w kieświeżuK tileński kościół śwK śwK ganów 
służył nie tólko młodzieżó akademickiej jako miejsce modlitwóI ale 
także éełnił funkcję kościoła éarafialnegoK modobnie jak wileńskaI 
także nieświeska świątónia bóła kościołem éarafialnómK qa ostatnia 
nabierała dodatkowego znaczenia ze względu na toI że bóła elemenJ
tem urbanistócznóm łączącóm miasto z zamkiemK modobnie jak dla 
mieszczanI też dla oadziwiłłów kościół _ożego Ciała stanowił ważnó 
obiekt kultowóW zwłaszcza w okresie gdó kaélica zamkowa wómagała 
remontuI magnaci érzójeżdżali tu z okazji najważniejszóch uroczóstoJ
ści kościelnóchK hościół jezuicki w kieświeżu bół także mauzoleum 
rodowómK l zaakcentowaniu funkcji seéulkralnej w badanóm okresie 
świadczó nie tólko uéorządkowanie kaélicó grobowej w éodziemiach 
kościołaI ale także wóznaczanie séośród zakonników dozorcę grobów 
książęcóch oraz stworzenie fundacji mszalnejOOK  

———— 
éosteri eorumI qui ibidem seéeliunturI acquirant”K fnstitutum pocietatis gesuI mraga 
NTRTI tK fI sK QTVK  
ON „fn morte érinciéumI quando éro eis exequia éublicae fieri solent éer ecclesias 
civitatisI éosse in nostris ecclesiis hujusmodi exequias celebrariI cum feretroI sine 
éoméaI celebrando scilicet missasI vel si usus éatriae habetI etiam recitando officium 
defunctorumI modo nostro siméliciI ut fieri solet in seéulturis nostorum”K fbidKI sK RQOK  
OO hK p t o j e k J p a w i c k aI „mro remedio animae”W fundacje mszalne oadziwiłłów 
nieświeskich w usfff wiekuI „mrzegląd eistorócznó”I VV EOMMUFI zK PI sK QNNJQOTK  
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 fnséiratorem uroczóstóch éogrzebówI które odbółó się w kieświeżu 
w éołowie usfff wiekuI bół jichał hazimierz oadziwiłł „oóbeńko” 
ENTMOJNTSOFI hetman wielki litewski i wojewoda wileńskiK gego dziaJ
łalność w tóm zakresie wiązała się nie tólko z tradócją rodzinnąI ale 
także z zabiegami o zaéewnienie sobie roli kontónuatora królewskich 
rodów tiśniowieckich i pobieskichOPK  
 geżeli na éoczątku swej karieró éolitócznej jeszcze nie odgrówał 
większej roli w kształtowaniu rótuałów funeralnóchOQI érzełom uéatróJ
wać należó w latach czterdziestóchI kiedó „oóbeńko” zaczął wókorzóJ
stówać ceremonie éogrzebowe jako narzędzie éroéagowania świetności 
rodu książęcegoK qo zjawisko szło w éarze ze wzmocnieniem éozócji 
majątkowej i z osiągnięciem szczótów karieró éolitócznejORK t NTQM rK 
odegrał éierwszoélanową rolę jako organizator éogrzebu jarii haroJ
linó ae _ouillon ENSVTJNTQMF w kościele sakramentek éod wezwK 
śwK hazimierza w tarszawieI a nastęénie Ejesienią NTQPF jej ojca gakuJ
ba pobieskiego ENSSTJNTPTFI dotąd nie éochowanegoI w kolegiacie 
w ŻółkwiK mrzóczóniał się także do ceremonii éogrzebowóch ostatnich 
érzedstawicieli rodu tiśniowieckichI teścia ganusza Antoniego i szwaJ
gra jichała perwacego w NTQN i w NTQR rK tséomnianemu celowi 
służyłó także egzekwie za duszę cesarza harola sff tittelsbachaI które 
odbółó się w lutóm NTQS rK w kieświeżuOSK 
 w ideą świetności rodu wiązało się także éodkreślenie jego séójnoJ
ściK qemu służyło éochowanie érzedstawicieli mniej lub bardziej zaJ
możnóch linii rodu obok siebieW bóło to zjawiskoI które wéisówało się 
w tradócję rodową sięgającą do okresu sérzed wséomnianóch inicjatów 

———— 
OP morK  _ e r n a t o w i c zI  jitra i buławaK hrólewskie ambicje książąt w sztuce ozeJ
czópospolitej szlacheckiejI tarszawa OMNNI sK NMTJNPNK  
OQ ldbół się w tóm okresie w kieświeżu éogrzeb harola ptanisława oadziwiłłaI 
kanclerza wielkiego litewskiego Eliéiec NTOMFK morK AdAaI AoI dzK sfI nK ff – UMaI 
sK PTJPVK  
OR t NTQO rK został kasztelanem wileńskimI a dwa lata éóźniej éo śmierci szwagra 
jichała perwacego tiśniowieckiego zaawansował na województwo wileńskie i na 
hetmaństwo wielkie litewskieK morK eK a ó m n i c k a J t o ł o s z ó ń s k aI oadziwiłł 
jichał hazimierz zwK oóbeńko ENTMOJNTSO)I xwWz molski płownik BiograficznóI 
tK uuuI tarszawaJhraków NVUTI sK OVVJPMSK 
OS mowinowactwo jest ewidentneW ów bół sónem elektora bawarskiego jaksómiliana 
bmanuela i qeresó hunegundó pobieskiejI córki gana fffK azięki babci hatarzónie 
z pobieskich oadziwiłłowej „oóbeńko” mógł się zaszczócić więziami genealogiczJ
nómi z tóm zachodnioeuroéejskim domem éanującómK morK hm NTQSI nr QPOK  
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„oóbeńki”OTK kowość éodejścia hetmana éolegała na tómI że zaraz éo 
éogrzebie bardziej znanego członka rodzinó uroczóście éochowano 
też krewnegoI któró za żócia cieszół się mniejszóm wéłówemK ka 
érzestrzeni ćwierćwiecza organizowano w kieświeżu éodwójne i éoJ
trójne éogrzebóI które weszłó w użócie obok tradócójnóchI éojedónJ
czóch éogrzebówOUK t ramach tóch obrzędów hetman wójawiał dążeJ
nie do roli „głowó domu radziwiłłowskiego”I kierując się nie tólko 
éobożną intencją wobec zmarłóchI ale także zamiarem wzmocnienia 
éoczucia tożsamości rodowej wśród członków rodzinó obecnóch na 
uroczóstościachK  
 mierwszą inicjatówą tego rodzaju odbóła się we wrześniu NTQT rKI 
gdó hetman zorganizował éogrzeb swojej matkiI kanclerzónó Annó 
hatarzónó z panguszków oadziwiłłowej ENSTSJNTQSFI i dwóch dalJ
szóch krewnóchI braci i wojewodów nowogródzkich jikołaja cauJ
stóna ENSUUJNTQSF i gana jikołaja ENSUNJNTOVFOVK  t  ramach  éierwJ
szego obrzędu éogrzebowego éochowano w króécie nieświeskiej takJ
że jikołaja hrzósztofa bróka ENTOTJNTOVFI sóna éierworodnego 
„oóbeńki”PMK qego rodzaju uroczóstości éowtórzono u schółku żócia 
„oóbeńki”PNI i tuż éo jego śmierci érzez harola ptanisława „manie 
hochanku”POK  

———— 
OT péoczówali tu jichał Antoni oadziwiłłI krajczó litewski ENSUTJNTONFI i jego żona 
jarianna z piesickich EzmK NTPTFK 
OU ao éojedónczóch éogrzebów zaliczóć należó ów sóna ganusza qadeusza Elistoéad 
NTRMFI éierwszej żonó hetmana cranciszki rrszuli z tiśniowieckich oadziwiłłowej 
Ewrzesień NTRPFI dalszego krewnego gerzegoI również wojewodó nowogródzkiego 
EzmK NTRQF w NTRT rokuI a wreszcie samego hetmana w maju NTSP rokuK  
OV wa to że ten ostatni nie został éochowanóI obwiniał „oóbeńko” jego sóna jarcina 
jikołajaK AdAaI Ao sfI nr ff – UMaI sK NRPMK  
PM t momencie śmierci dziecko znajdowało sie w _iałejI gdóż rodzice éowierzóli je 
babci Annie hatarzónejK qo ona éochowała je u tamtejszóch reformatówK hazania 
i mowó na własnóm pogrzebowóm akcie śo glu gmci Annó z xiążąt panguszków 
oadziwiłłowó kanclerzónó t tui mianeK Tudzież krótkie tegoż aktu opisanie z wóraJ
żeniem castri doloris w kościele nieświeskim pg wspaniałą ó misterną strukturą 
erógowanego roku NTQTK na wieczną w potomne wieki pamięć do druku podaneI 
tilno NTRMI kK AOK  
PN te wrześniu NTSM rK hetman éochował młodszego brata eieronima cloriana ENTNRJ 
NU s NTSMF i starszego jikołaja hrzósztofa ENSVRJNTNRFI również séoczówającego 
dotąd w _iałejK morK hm NTSMI nr PQK  
PO harol ptanisław „manie hochanku” éochował w NTUT rK macochę drugą żonę hetJ
mana Annę iuizę z jócielskich EzmK NTTNF i brata érzórodniego eieronima tincenJ
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 mrzestrzennó wómiar pogrzebu  
 
 wnaczenie jezuitów wółania się na tle érzestrzennego wómiaru éoJ
grzebuK wakonnicó nie tólko zaéewniali oérawę liturgiczną biorąc 
udział w kondukcieI ale także éodejmowali funkcję sómbolicznego 
éośrednika międzó żóciem doczesnóm a wiecznościąK w tej racji możJ
na uéatrówać w éogrzebie swoistego rodzaju rótuał érzejściaK  
 kie tólko kościół jezuickiI ale także miasto i całe okolice éełniłó 
funkcje swoistego rodzaju érzestrzeni ceremonialnejK Ciała zmarłóch 
oadziwiłłów deéonowano kilka tógodni érzed éogrzebem w kościele 
farnóm w jirzeK ptamtąd organizowano uroczóstó transéort aż éod 
kieświeżK qrumnę zostawiano całą noc éod namiotem w éodmiejskim 
folwarku oudawkaI któró należał do kolegium jezuickiegoK kazajutrz 
éochód ruszał do kościołaI zatrzómując się trzókrotnieW najéierw na 
érzedmieściu „éod kolumną” lub „érzó krzóżu misjonarskim”I éotem 
érzó bramie miejskiej i na koniec érzed cmentarzem wokół kościoła 
jezuickiegoK ka każdóm etaéie zakonnik miewał egzortęK wazwóczaj 
wóstęéowali éo kolej karmelitaI bernardónI dominikanin i jezuitaK 
gako „goséodarze” miejscaI jezuici nieświescó ruszali w drogę ku 
zmarłemu jako ostatniI gdó kondukt już bół éod kościołemPPK mo 
ostatniej egzorcieI mianej érzez ojca qowarzóstwaI jezuici wérowaJ
dzali na swoich barkach trumnó książęce z cmentarza do kościoła 
i składali je na katafalkI a także éo ukończonóm éogrzebie érzenosili 
je do grobuK mrzebieg ceremonii zezwala na stwierdzenieI że ojcowie 
qowarzóstwa zajmowali éierwszoélanową éozócję w éorównaniu 
z érzedstawicielami innóch zakonówK  
 léisanó séosób érzójęcia ciała zmarłego zasługuje na szczególną 
uwagę też ze względu na możliwości éorównania z wjazdem właściciela 
lub urzędnika do miastaK jowó érzedstawicieli różnóch grué séołeczJ
nóchI które bółó wógłaszane éodczas tóch intradI zastęéowano egzortaJ

———— 
tego EzmK NTUT rKFK morK lpisanie dzienne pogrzebów gl u Annó z jicielskich oadziJ
wiłłowó wojewodzinó wileńskiej hetmanowó t tu ó gl u gmci eieronima oadziwiłła 
podkomorzego tt tui starostó sądowego województwa mińskiego rotmistrza kaJ
walerói narodoweó kawalera orderów polskich śwK euberta obchodzonego w kieświJ
zu NTUT czerwca OM dniaI tilno NTUTK  
PP „ddó się ku kościołowi zbliżóli ciała wószli obviam in numerosissimo coetu uu 
jezuici ex érovincia na ten akt zebraniI kiedó NU znajdowało się rektorów i suéerioJ
rów”K hazania i mowóI citKI kK AOK  
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mi członków zgromadzeń zakonnóchK aodatkowego znaczenia nabierałó 
nieraz obrzędó éogrzebowe na tle geograficznego éodziału administracji 
kościelnejK mrzekazanie zwłok oéiece jezuitów mogło bowiem wskazóJ
wać na wójście séod jurósdókcji duchowieństwa diecezjalnegoPQK  
 l istnieniu swoistego rodzaju hierarchii zgromadzeń zakonnóch 
świadczó nie tólko wógłaszanie egzortI ale także kolejność érzó odJ
érawianiu mszó rekwialnóchK ptanowiłó one wérowadzenie do uroJ
czóstego nabożeństwa éogrzebowegoI które śéiewał w stroju éontófiJ
kalnóm najwóższó dostojnik kościelnóK t érzóéadku oadziwiłłów 
wóstęéowali na egzekwiach jako éierwsi bazólianieI éotem członkoJ
wie zakonów żebraczóchI a na koniec jezuiciK Centralność jezuitów 
érzejawia się także w świetle innego aséektuW z éowodu dużej liczbó 
księżó udostęéniano zakonom wszóstkie kościołó nieświeskieK ldJ
érawiając w kościele _ożego CiałaI jezuici mogli zaszczócić się miaJ
nem clerus ad corpusPRK  
 oównież jeśli chodzi o pompa funebrisI éozócja jezuitów bóła szczeJ
gólnie wóekséonowanaK qradócójnie służyłó temu celowi emblemató 
éokazówane na castrum dolorisK ka éogrzebie Annó hatarzónó oadziJ
wiłłowej wórazó wséółczucia ze stronó qowarzóstwa gezusowego 
uwódatniano łączeniem obrazu z słowemI gdóż tarcza reérezentująca 
monogram fep wraz z dwoma sercami érzeszótómi strzałą bóła oéaJ
trzona w naéisW „momaga mieć towarzószó w boleści”PSK fnwencja zaJ
konników érzejawiała się także w wierszach żałobnóchK fnteresującóm 
érzókładem éod tóm względem jest éogrzeb córki kasztelanki brzeskiej 
jariannó ChreétowiczównejI zmarłej na oséę w NTRP rK w wieku NU lat 
i éochowanej w kościele śwK śwK ganów w tilnieK béigramó w jęzóku 
éolskim służyłó tu jako komentarze do herbów ojcaI matki i drugiego 
męża babki Etakże ChreétowiczównejFI a jednocześnie dla éodkreślenia 
érzejścia do żócia wiecznego niewinnej młodziankiPTK  
 homéleksowe zabiegi wizualne stosowano dla éodkreślenia dobroJ
czónności zmarłegoK fnteresującó érzókład stanowi katafalk wzniesionó 
———— 
PQ Świadczó o tóm éogrzeb éodkomorzónó grodzieńskiej cranciszki z Łazowóch gunJ
dziłłowejI éarafianki élebana w _rzostowicó jalejK mowierzenie zwłok jezuitom 
odbóło się na brzegu kiemnaK morK hm NTQVI nr SVPK  
PR aziało się to na éogrzebie jichała hazimierza oadziwiłłówK morK „tiadomości 
tarszawskie” NTSPI nr QQK  
PS „guvat socios habuisse doloris”K hazania ó mowóI citKI kK dggvK  
PT „mrzódatek do dazet”I hm NTRPI nr NVK  
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z okazji éogrzebu jichała eieronima CzackiegoI kasztelana wołyńJ
skiegoI w kościele jezuitów w ŁuckuK wa éomocą architekturó okoJ
licznościowej uéamiętniano duchowne fundacje nieboszczókaI a zwłaszJ
cza założenie érzez niego jezuickiej misji w moróckuPUK tóstawione 
rzeźbó świętóch miałó nie tólko wskazać ogólnie na éobożność zmarJ
łegoI lecz także éokazówać konkretne fundacje duchowne dokonane 
na ich cześćPVK  
 
 auszpasterskie funkcje jezuitów  
 
 aziałalność duszéasterska jezuitów érzejawiała się na éogrzebach 
szlacheckich i magnackich w odmiennej formieK ka éierwszóch jezuici 
wóstęéowali bowiem zarówno w roli celebrantówI jak też kaznodzieJ
jówK ka drugich natomiast rola jezuitów ograniczała się zazwóczaj do 
wógłoszenia kazańK ddó zadanie celebranta éowierzone bóło jezuicieI 
éodejmował tę funkcję zazwóczaj rektor miejscowego kolegiumK  
 wauważówszó tę różnicęI można skuéić uwagę na środowisku maJ
gnackimI w któróm ojcowie qowarzóstwa słónęli érzede wszóstkim 
jako kaznodziejeK mrzóczónę éozornie słabszego éoziomu zaangażoJ
wania jezuitów w éogrzebó magnackie należó uéatrówać w fakcieI że 
w nich brało udział zazwóczaj kilku biskuéów i aż kilkunastu kanoniJ
kówK w racji wóższej éozócji tóch ostatnich w hierarchii kościelnej 

———— 
PU ka drugim élanie éojawiali się śwK jichał i śwK eieronimI éatronowie zmarłegoK 
mierwszó trzómał wagęI a drugi składał na niej summę UM tósK złK darowaną jezuitom 
w celu otwarcia misji w moróckuK tójaśnieniu tej reérezentacji służyłó cótató biblijne 
nuis revolvet? na kartce w drugiej ręce śwK eieronimaI i bcce jichael unus de principiJ
bus venit in adjutorium mihi nad śwK jichałemK morK honnotacóa apparencói pogrzeboJ
weó gK tK gKmK jichała eieronima Czackiego hasztelana tołyńskiego w hościele 
pKgK Łuckim pod tótułem ppK Apostołów miotra ó mawłaK aie NT jaijI hm NTQRI nr TPSK  
PV ka éogrzebie oozalii z wahorowskich mociejowejI strażnikowej wielkiej litewskiejI 
jezuici łuccó otaczali trumnę nastęéującómi rzeźbamiW jatki _oskiej E„niemało mszó 
na tódzień ufundowane w kościele łuckim pocK gbpr”FI śwK miotra E„kościół iwanJ
kowski od niej wóstawionó i lutowski wséomożonó”FI śwK fgnacego E„z kolegium 
włodzimierskim pocK gbprI która fundowała matkaI ona jako córka utwierdziła”FI 
śwK ptanisława hostki E„éo ojcu z ołtarzem w kościele łuckim wstawionóm xKKKz msze 
érzed nim érawie codzienne i ozdobó”F śwK gózefa E„ufundowanie mszó w kościele 
łuckim pocK gbpr érzó jego ołtarzu”FI śwK aominika E„klasztor i kościół horodelski 
wséieranó”FI śwK cranciszka z Asóżu E„klasztor i kościół rozjaméolski ufundowanó”FI 
śwK lnufrego Eteż msze érzó ołtarzuF i léatrzności _oskiej Ebractwo ufundowane 
érzez matkęFK morK „puéélement do wiadomości warszawskich” NTSPI nr SMK  
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érzóéadała im funkcja celebrantówK t érzóéadku wielodniowóch 
éogrzebów jezuita najwóżej usótuowanó w hierarchii zakonnej mógł 
jednak odérawić mszę w ostatni dzień egzekwiiQMK  
 tóbór kaznodziei nie bół érzóéadkowóK t kręgach magnackich 
nie ograniczano się do korzóstania z usług miejscowóch zakonnikówI 
lecz starano się także o sérowadzenie wóbitnóch kaznodziejówQNK 
aomagając się érzósłania jak największej liczbó księżóI magnaci częJ
sto kierowali do érowincjała érośbó o wóznaczenie lubianego duJ
chownego jako kaznodziejęK tobec braku odéowiedzi ze stronó érzeJ
łożonego zwracano się bezéośrednio do kaznodzieiI nieraz w tonie 
aéodóktócznómI zachęcając go do érzóbócia na éogrzeb w celu 
świadczenia éosługi duchowejQOK kawet érogram i treść kazania staraJ
no się uzgodnić wstęénie z érzełożonóm érowincjiQPK w badanej koreJ
séondencji wónikaI że ci nie odmawiali oadziwiłłom osobistego 
———— 
QM t kwietniu NTSO érowincjał mazowiecki harol horócki śéiewał mszę na éogrzebie 
teroniki z honarzewskich jócielskiejI kasztelanowej éoznańskiejI a w maju NTSP rK 
miewał kazanie w ostatni dzień éogrzebu „oóbeńki”I éełniąc érośbę jego sóna harola 
ptanisławaK  morK  „hurier  tarszawski”  NTSOI  nr  PRX  list  hK  horóckiego  do  hKpK  oaJ
dziwiłłaI mołockI OO fs NTSPK AdAaI AoI dzK sI nr TPPVK  
QN ka éogrzebie harola ptanisława oadziwiłła wógłosili kazania kaznodzieja królewJ
ski Atanazó hierśnicki i hazimierz _artoszewiczI obódwaj z tarszawóK morK 
jKhK o a d z i w i ł łI aiariusz ENTNVJNTSN)I AdAaI Ao sfI nr ff – UMaI sK PTJPUK ka 
éogrzebie jichała perwacego tiśniowieckiego w NTQR rK wóstęéowali Antoni _iejJ
kowskiI bółó kaznodzieja tróbunalskiI jako érzedstawiciel érowincji koronnejI i caJ
bian aochtorowiczI długoletni kaznodzieja w kolegiacie śwK gana w tarszawieI autor 
kazań wógłoszonóch éodczas sejmu grodzieńskiego z NTQQ rKI a naówczas rektor 
w mułtuskuI z érowincji litewskiejK morK hm NTQRI nr QRUK  
QO qaki list éisała qekla z oadziwiłłówI wdowa éo jichale perwacóm tiśniowieckimI do 
cabiana aochtorowiczaW „Żóczę sobie mieć x…z dwóch jeszcze kaznodziejów érześwietJ
nego tjj maństwa zakonuI jednego z érowincji éolskiej Ektórego już mam deklarowaJ
negoF a drugiego z érowincji litewskiejI ó to nie innego tólko samego tjj manaI najJ
éierwszómi ambonami fakundią nieéorównaną érzed samómi nawet majestatami królewJ
skimi głośnąI érzekreślenia zaszczóconegoK Że zaś na ten list mój tak dawno éisanóI nie 
mogę się doczekać reséonsuI ani wiemI czó doniesiona jest érośba moja tjj manuI za 
czóm zdało mi się daleko bezéieczniejI nadgłosić się samemu tjj manu z éonowieniem 
érośbó mojejI ażebóm w tóm Eczego usilnie éo tjj manu éragnęF zawodu nie miałaK 
mrzógotuj się aobrodzieju a szczęśliwie na czas wzwóż namienionó érzójeżdżajI ó do  
gj u mrowincjała naéiszęI że tęsknię bez reséonsu gego na list mój éilnó bardzo”K iist  
qK z oadziwiłłów tiśniowieckiej do cK aochtorowiczaI bez miejsca i datóK _iblioteka 
rniwersótetu tarszawskiegoI nr VTI sK RUPK  
QP iist  gK  hK morzeckiego do jK hK oadziwiłłaI  mułtuskI  PM sf NTRPK AdAaI Ao sI  
nr NOOMRK  
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udziałuI co natomiast zdarzało się w érzóéadku innóch rodówK oekord 
obecności na éogrzebach oadziwiłłów ustanowił hazimierz _rzozowJ
skiI któró wóstąéił trzókrotnie na érzestrzeni PP latQQK  
 cunkcję kaznodziei éowierzano nieraz bółemu kaéelanowi nadworJ
nemu zmarłegoW można érzótoczóć érzókład hazimierza gurahóI któró 
w NTQT rK wziął na siebie odéowiedzialność za transéort zwłok kancleJ
rzónó Annó hatarzónó oadziwiłłowej z _iałej do jira i érzemawiał 
w momencie érzekazania ciała hetmanowej cranciszce rrszuliK  
 oola wóbitnóch jezuitów nie ograniczała się do wógłoszenia kazańW 
éodobnie jak w środowisku średnioszlacheckimI także w kręgach maJ
gnackich érzóczóniali się bowiem do kształtowania architektonicznej 
oérawó éogrzebuK jimo że mieli do dóséozócji architektów nadwornóch 
magnaci uważaliI że na tóch sérawach leéiej znają się jezuiciI niż 
świeccóK wa tóm stwierdzeniem érzemawia list qekli z oadziwiłłów 
tiśniowieckiej do brata jichała hazimierzaI w któróm wdowa éo 
jichale perwacóm zawiadomiłaI że dla wókonania castrum doloris 
zamierza oéierać się na érojekcie mawła diżóckiegoI a nie korzóstać 
z usług architekta nadwornegoQRK „oóbeńko” érzóstosował się do żóJ
czeń siostróI starając się o sérowadzenie jezuitó z hrzemieńca do tiJ
śniowcaI gdzie miał czuwać nad wókonaniem robotóQSK  
 
 medagogiczna wartość pogrzebu 
 
 wgodnie z celem enkomiastócznómI któró autorzó sobie stawialiI 
kazania okolicznościowe nie tólko zawierałó treści genealogiczneI ale 
także ekséonowałó cnotó i zasługi omawianej éostaci dla hościoła 
hatolickiegoI ojczóznó i roduQTK t éorównaniu z mowami éogrzeboJ

———— 
QQ tóstąéił w NTOM rK na éogrzebie harola ptanisławaK t NTQT rK jako rektor kolegium 
éińskiego miewał kazanie na éogrzebie Annó hatarzónó z panguszkówK t NTRP rK 
jako éreéozót domu érofesów w tilnie odérawiał egzekwie w trzeci dzień éogrzebu 
cranciszki rrszuliK Ao sfI ff UM – aI sK PTI NRPMI NVOUK  
QR „wa łaskawó wielce dziękując afekt w ordónowaniu gj mana oussellaI któró że do 
tóch éogrzebowóch struktur nie jest séosobnóI użówam gj u diżóckiego doświadJ
czonego w teó érofesói”K iist qK oK tiśniowieckiej do jK hK oadziwiłłaI tiśniowiecI 
OQ fff NTQRK AdAaI Ao sI NRTNQLsfffK  
QS AdAaI  Ao  sI  nr  QOOTK  ka  temat  działalności  mawła  diżóckiego  éorK  takżeW  
AK _ e t l e jI maweł diżócki pgW architekt polski usfff wiekuI hraków OMMPK 
QT lgólnie na ten temat éorKW  gK  k i e d ź w i e d źI  kieśmiertelne teatra sławóK Teoria 
i praktóka twórczości panegirócznej na iitwie w usffJusfff wKI hraków OMMPK  
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wómi wógłoszonómi érzez duchownóch innóch zgromadzeńI kazania 
jezuickie zarósowówałó nieco barwniejszó éortret zmarłegoK mrzóczóJ
nó tego zjawiska uéatrówać należó w długoletniej znajomości zakonJ
nika z nieboszczókiemI dzięki której érzemawiającó mógł wóstęéoJ
wać jako wiarógodnó świadek cnót i éobożności swego érotektoraQUK  
 aużą wagę érzówiązówano kulturowóm zainteresowaniom i séosoJ
bom séędzania czasu nieboszczókaK gest to aséekt szczególnie znaJ
czącóI  gdó  się bierze  éod  uwagę faktI  że  w  éogrzebach  brała  udział 
także młodzież szkolnaK ka érzókładI w kazaniu éogrzebowóm éoJ
święconóm eieronimowi clorianowi oadziwiłłowi ENTNRJNTSMF tawJ
rzóniec oódzewski wséominał érzókładność dworu księcia twierdzącI 
że w érzeciwieństwie do innóch ośrodków magnackich éicie alkoholu 
i gró hazardowe bółó tu surowo zabronioneK hultówowano natomiast 
muzókę jako środek dla uséokojenia namiętności i teatr w celu éroéaJ
gowania wzorców dobrego zachowaniaK monadto wedle zakonnika éoJ
lowania stanowiłó idealne zastęéstwo dla ćwiczeń wojennóch w czaJ
sach éokojuK lkolicznej szlachtóI dla której często ośrodki żócia maJ
gnackiego stanowiłó éoczątkowó etaé karieró éolitócznejI érzedstaJ
wiano dwór oadziwiłła nie tólko jako szkołę manier i etókietóI ale też 
jako wzór moralności i autodóscóélinóQVK  
 
 t kręgu spraw organizacójnóch 
 
 ka uwagę zasługują również aséektó organizacójneK kajsilniejszó 
wéłów wówierali ojcowie qowarzóstwa na érzógotowania do éogrzeJ
bówI które odbówałó się we własnóch kościołachK wmianó w wóstroju 
świątóni musiałó bóć wcześniej uzgodnione érzez krewnóch zmarłego 
z zakonnikamiK tobec inwazójnóch robót jezuici érzebierali éostawę 
oczekującą i dostosowówali się do wómogów ceremoniału doéiero 
éo otrzómaniu wóraźnego rozkazu od fundatoraK ka érzókładI ptaniJ
sław oadziwiłłI zajmując się érzógotowaniami do éogrzebu swego 
brata gerzegoI wojewodó nowogródzkiegoI zwracał się do jichała 

———— 
QU l Annie hatarzónie oadziwiłłowej hazimierz guraha oświadczółW „hrom tego 
kilkanaście w tarszawie jendicantium klasztorówI regularnie éo dwakroć na rok 
hojną jałmużnąI w różnóch érowincjach Eświadkiem okularnóm jestemI bom éańskiej 
intencji bówał executoremF i éieniędzmi oéatrówałaI érosząc za duszę harola 
o suffragia”K hazaniaI opK citKI kK _bvK 
QV tK o ó d z e w s k iI hazania przógodneI tilno NTSUI sK NVQJOOMK  
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hazimierza „oóbeńki” z érośbąI abó nakazał jezuitom nieświeskim 
usunąć marmurową éodłogę tamI gdzie éodczas ceremonii buzdóganó 
będą rzucaneRMK  
 mogrzebó stanowiłó także formę finansowania zakonówK kie ograniJ
czano się do ofiarowania jałmużnó w zamianę za odérawianie egzekwii 
w macierzóstóm kościeleI ale także wónagradzano hojnie érzóbółóch 
księżó – zarówno w gotówceI jak też w éaramentach – za udział w ceJ
remonii funeralnejRNK qe świadczenia materialne korzóstnie wéłówałó 
na żócie élacówekI do któróch zakonnicó éowracali éo éogrzebieI gdóż 
ci rozdawali wśród wséółbraci éieniądze éozostałe éo éodróżóK  
 caktI że éogrzebó stanowiłó wósokonakładowe érzedsięwzięciaI nie 
éowinien mólić co do wómiaru wókonanego wósiłku materialnegoK 
hierowano się érzó tóm względami oszczędności i éraktócznościK ka 
érzókładI wséomnianó już ptanisław oadziwiłł éoérosił w NTRT rK 
o éozwolenie na użówanie éostumentu éozostałego éo éogrzebie Annó 
hatarzónó sérzed dziesięciu lat oraz na érzemalowanie katafalkuI któró 
wznoszono czteró lata wcześniej éo śmierci cranciszki rrszuliROK  
 aużą dawką rozsądku wókazówali się również jezuiciK pzczególnie 
interesującó dokumentI któró warto zaérezentować na ukończenie 
niniejszego artókułuI stanowi oéis éogrzebu stolnikowej lidzkiejK Ów 
oéis znajduje się w księdze o nabożeństwach odérawionóch w kościeJ
le śwK śwK ganów w tilnie w roku NTQOK oóżni się od sztównóch doJ
niesieńI które zamieszczano na łamach gazetI gdóż zawiera liczne 
uwagi nad tómI o co zakróstian éowinien dbaćK  
 mrzóéomnieć należóI że w NTPT rK aaniel hazimierz pzószka uéoJ
sażył konwikt szlachecki érzó akademii wileńskiejRPK wamiar czczeJ
nia żonó dobroczóńca wéłónęło na érzebieg ceremoniiI która zaczęła 
się w czwartek ON listoéadaI zaraz éo uroczóstości śwK AlojzegoI 
i trwała do sobotóK t znak wdzięczności deéonowano zwłoki stolniJ

———— 
RM „fnsza éretensją którą mnie noviter zarzuciliI że nie mogą éozwolić na zdjęcie 
éosadzki do rzucania insignorum aż érzóstąéi assensus woli tu jci aobrodzieja 
x…zK ga éłacę fchmciom za zdjęcie éosadzki”K iist pK oadziwiłła do jKhK oadziwiłłaI 
ptokiI NO u NTRTK AdAaI Ao fsI nr RSMK  
RN ka éogrzebie jichała perwacego tiśniowieckiego zakonnicó otrzómali éierwszeJ
go dnia éo jeden złotó czerwonó a w nastęénóch éo talar bitóK morK hm NTQRI nr QRUK  
RO iist pK oadziwiłła do jKhK oadziwiłłaI ŻórmunóI NQ sff NTRTK AdAaI Ao fsI nr RSMK  
RP iK m i e c h n i kI azieje Akademii wileńskiejI tK fsW ldrodzenie Akademii wileńskiejK 
NTPMJNTTPI ozóm NVVMI sK NTNK  
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kowej w konwikcieK ptamtąd kondukt érowadzonó érzez oficjała 
żmudzkiego ruszół do kościoła śwK śwK ganówK mo drodze miewali 
egzortó cranciszek pkłodowskiI kaznodzieja niedzielnó w jezuickim 
kościele  éod  wezwK  śwK  hazimierzaI  i  jichał guniewiczI  érofesor  
logiki w akademiiK  
 mraktóczne uwagi autora odnosiłó się do wóstroju kościołaI 
a w szczególności do katafalkuK mrzógotowań w kościele szóbko doJ
konano éo nieszéorach śwK AlojzegoK tarto zaznaczóćI z braku czasu 
jezuici nie wstawili castrum dolorisI lecz korzóstali z istniejącóch 
strukturW érzebrali i oświetlili bowiem cóborium obite czarnóm kiremI 
na któróm bółó reérezentowane „truéie głowó na éaéierze malowane”K 
monadto ku czci fundatorki ołtarz głównó bół „bogato érzóbranó jak 
w dzień śwK fgnacego”K wgodnie z wolą nieboszczkiI wokół trumnó 
éostawiono tólko sześć świec białóch na lichtarzach z drewna éosreJ
brzanegoK iiczne laméó éaliłó się natomiast wokół katafalku i w każdóm 
innóm możliwóm miejscuRQK Autor nie wstrzómał się od krótócznóch 
uwagW arugim razem lepieó pod lampó papieró podkładaćI abó ten 
z lamp wólanó do sukna nie mazałI że czasem lampó trzaskają się ó łój 
się na sukno dostajeK kotandumW pod trunę szkoda całunu dobregoI 
a ile nowegoI gdóż z doświadczenia zdarzóło sięI iż materóa z trupa 
z trunó dobówająca się całun dobró splamiłaRRK   
 t dalszóm ciągu znajdowałó się w centrum uwagi także dónaJ
miczne aséektó obrzędu éogrzebowegoK modczas ceremonii doszło do 
zamieszania z éowoduI że w szókowaniu ornatów zakróstian zaéoJ
mniał o różnicach w rubrócelach różnóch zakonówW zgodnie ze zwóJ
czajem jezuickim érzógotował bowiem tólko czarne ornatóI mimo 
faktu że bernardóniI którzó odérawiali msze érzó ołtarzach bocznóchI 
użówają białóchK t różne séosobó starano się także zaéobiegać nieJ
dostatkom w sérzęcie kościelnómK ka érzókładI z braku małego krzóJ
ża srebrnegoI któróbó mógł stać na trumnieI érzóbito na niej éacófiJ
kałK Autor radził także zaéożóczóć mszałó albo éoérosić zaéroszonóch 
zakonników o érzówiezienie własnóchI żebó ich nie zabrakłoK t końJ
cu zaznaczóć należóI że na érzebieg ceremonii wéłówałó również 

———— 
RQ „Świec ile mogło się tólko gdzie mieścić na ołtarzu ó nad ołtarzem także lamé jako 
naiwięceó w dole ó nad cóborium ó na gzómsach stawiono”K isfAI fK NNPRI aéK OMI 
nr PMOI kK TTvK  
RR fbidKI kK TTvK  
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czónniki naturalneI jak stan dekoméozócji ciała zmarłegoK t érzóJ
éadku badanego éogrzebu jezuici musieli odłożyć éochowanie aż do 
czasuI gdó wszóscó wószli z kościołaRSK  
 
 wakończenie  
 
 ka éodstawie wókorzóstanóch materiałów źródłowóch można érzóJ
jąć tezęI że udział jezuitów w éogrzebach wiązało się nierozdzielnie 
z rolą zmarłego jako fundator i dobroczóńca zgromadzeniaK geżeli éod 
względem liczbowóm érzedstawiciele zakonów żebraczó zdecódowaJ
nie érzewóższali jezuitów érzó udziale w éogrzebachI ojcowie qowaJ
rzóstwa éełnili bardzo wókwalifikowane zadaniaK Świadczą o tóm ich 
wóstąéienia jako kaznodzieje i éodejmowanie funkcji sómbolicznego 
éośrednika międzó doczesnością a żóciem wiecznóm w érzóéadku 
éogrzebów magnackichI a éełnienie roli celebrantów w środowisku 
średnioszlacheckimK ao zaéewnienia jezuitom éierwszoélanowej roli 
érzóczóniałó się także uwarunkowania organizacójne i séołeczneI jak 
obszerność budónków sakralnóch obsługiwanóch érzez nich i możliJ
wość włączenia młodzieżó szkolnej do ceremoniiK t rótuale érzejścia 
szlachecka aéologia rodowa éokrówała się z éróbą tworzenia érzez 
jezuitów wizerunku éobożnego chrześcijanina i cnotliwego obówatelaK  
 

_________ 
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pummaró 
 
 qhe toéic of this éaéer is the role of the gesuits in the organization of NUth centuró 
noblemen funerals in the molishJiithuanian CommonwealthK qhe commitment of the 
gesuit fathers to the burial rites of the elite was éarticularló evident in the case of the 
érotectors of the lrder such as the members of the oadziwiłł familóK qhe author uses 
different sources to éresent the interaction between the gesuit lrder and the nobilitó 
———— 
RS „te wszóstkie dzwonó długo dzwonionoI miano zaraz do skleéu chowaćI nie 
chowano dla fetoru iż materóa z trunó dobówała sięK  motóm jak już wszóscó wószli  
z kościoła o godzinie éierwszej ciało do skleéu wstawiono”K fbidKI kK TVrJvK 
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within the context of burial ritesW from conteméoraró gazettes to érivate lettersI as 
well as documents éroduced bó the lrder itself within the framework of its own 
activitóK After describing the general structure of the funeralI the author analóses the 
social exéectations of the noblemenI who founded gesuit sanctuaries as a sort of famiJ
ló mausoleumI as well as the rules dictated bó the lrder’s authoritóI which tried to 
keeé under control the éractice of buróing secular éeoéle in the churches of the lrderK 
After this first éartI the object of the second one is the éosition occuéied bó the gesuits 
among the clergó during the funeralK cirst of all the fathers took activeló éart to the 
funeral érocession ending in their own churchK auring the funerals of the middle 
nobilitó the members of the gesuit lrder éreached and celebrated the liturgó as wellK 
qhe burials of the aristocracó were differentW as a matter of fact the gesuits just 
éreachedI whereas the role of celebrants was overtaken bó the members of the dioceJ
san clergóI who éossessed a higher éosition in the ecclesiastical hierarchóK fn such 
cases the iméortance of the gesuits deéended from éraising the virtues of the dead 
with words as well as through the teméoraró decoration of the churchK _ó éresenting 
the nobleman as a éositive model of social behavior the gesuits éreachers induced in 
his relatives a feeling of gratitude towards the lrderI and at the same time increased 
their own éossibilities of éersonal advancement within the religious hierarchóK fn séite 
of the eméhasis on the éedagogical value of the funeralI gesuits éaid attention to 
logistical aséects as wellK qhe care of theatrical aséects was brought together with the 
éarsimonó in the usage of materials for the church decorationK  
 

qranslated bó Andrea jariani  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


