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 WYDATKI KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO NA RENOWACJĘ 
TRUMNY HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO 

PONIESIONE W LATACH 1690–1692

Centrum fundacyjnej i budowniczej działalności Jana III (1674–1696) była War-
szawa, a ściślej — podmiejska rezydencja króla w Wilanowie. Przez krótki czas 
ośrodkiem działalności budowlanej Sobieskiego był Lwów, natomiast Żółkiew 
stała się miejscem jego prywatnej aktywności artystycznej i gospodarczej. Tam 
stworzył on skarbnicę pamiątek rodzinnych i rycerskich tradycji przodków. Tam-
tejsze dzieła sztuki miały za zadanie głoszenie jego sławy i triumfów jego oręża1.

W Archiwum Głównym Akt Dawnych, w zespole tzw. Archiwum Warszawskie 
Radziwiłłów, dział VIII ( „Akta dotyczące duchowieństwa”) znajduje się księga 
zatytułowana: „Konnotatia. Percepty oraz i expensy na fabrykę W.W. Panien 
Bosaczek Karmelitanek przy Lwowie w roku 1683 zaczynająca się”, w której — 
w rubrykach z lat 1690–1692 — wpisane jest rozliczenie kosztów renowacji 
trumny hetmana i kanclerza wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego 
(1547–1620)2. W 1642 r. wojewoda bełski i ruski Jakub Sobieski (1591–1646), 

1 T. Mańkowski, Mecenat Jana III w Żółkwi, „Prace Komisji Historii Sztuki”, t. 9, Kraków 
1948, s. 127–152; „Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności”, 
t. 47, 1946, nr 1, s. 4–7; R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospoli-
tej, cz. 2: Ziemie ruskie Korony, t. 7: Województwo ruskie. Ziemia halicka i lwowska, Wrocław 
1995, s. 605–627; T. Bernatowicz, Królewska rezydencja w Żółkwi w XVIII wieku. Program 
funkcjonalny i architektura pałacu w świetle nieznanych inwentarzy zamku, „Ad Villam No-
vam” ( „Materiały do dziejów rezydencji”), t. 2, Warszawa 2009, s. 16–25; E. Chwalewik, 
Żółkiew [w:] Zbiory polskie. Archiwa bibljoteki gabinety galerje muzea i inne zbiory pamiątek 
przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości uło-
żone, t. 2, Warszawa–Kraków 1927, s. 543; L. Dz[iedzicki], Żółkiew [w:] Słownik geografi czny 
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (dalej: SGKP), red. B. Chlebowski i in., 
t. 14, Warszawa 1895, s. 817–821; M. Osiński, Zamek w Żółkwi, Lwów 1933; J. T. Petrus, 
Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, 
red. J. K. Ostrowski, cz. 1: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa 
ruskiego (dalej: Materiały...), t. 2: Kościoły i klasztory Żółkwi, Kraków 1994.

2 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), tzw. Archiwum Warszawskie Radziwiłłów 
(dalej: AR), dz. VIII, nr 212, s. 1b. Na stronach 1–16 odnotowano przychody fundacji Jana III 
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późniejszy kasztelan krakowski, ojciec przyszłego króla Jana III, wraz z żoną, 
Zofi ą Teofi lą z Daniłowiczów Sobieską (1607–1661), ufundowali we Lwowie dla 
karmelitanek bosych klasztor i kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Loretań-
skiej. Akt fundacyjny został spisany 11 czerwca, a poprzedziła go, wydana 20 II 
1642 r., bulla papieża Urbana VIII zezwalająca na tę fundację. Donacja wyniosła 
30 tys. złp. Najpierw zaczęto budowę kościoła (który stał się jedną z najokazal-
szych świątyń ówczesnego Lwowa), a w 1644 r. rozpoczęto wznoszenie klasztoru. 
Budowa ciągnęła się długo i była kilkakrotnie przerywana najazdami i zniszcze-
niami. Po zwycięstwie pod Wiedniem w 1683 r. król Jan III nakazał wznowić pra-
ce, którymi kierował Tomasz Dubiński. Stąd wzięła się data początkowa w wy-
mienionej księdze wydatków. W dniu 5 VIII 1684 r. budowę odwiedził król i z tej 
okazji wypłacono premię „z rozkazania JKM darowanych pod bytnością swą”3. 
W tym okresie dokończono zdobienie fasady kościoła. W 1692 r. budowa kościoła 
dobiegła końca4. Według cytowanej księgi drobne prace w kościele i klasztorze 
trwały aż do 29 X 1695 r.5 Całkowity ich koszt w latach 1683–1695 wyniósł 
99350 złp. 6 gr6, w tym na renowację trumny hetmana Żółkiewskiego prowadzo-
ną w latach 1690–1692 wydano 1299 złp. 7 gr7. Wydaje się, że z uwagi na bliską 
odległość między Lwowem a Żółkwią (około 30 km) i przy okazji wyżej opisanych 
prac w „fabryce kościoła karmelickiego” oraz w związku z tym, że przy tych 
pracach nagromadzono niezbędne materiały, narzędzia i fachowców król, jakby 
przy okazji głównych prac, polecił odnowić trumnę hetmana.

Żółkiewscy herbu Lubicz należeli do jednego z najznamienitszych rodów 
szlacheckich, którego pochodzenie oraz wzrost znaczenia gospodarczego i po-
litycznego związane są z dziejami ziemi chełmskiej. Ród przeżywał swój czas 
świetności na przełomie XVI i XVII w.8 Okres ten, a zwłaszcza postać wielkiego 
hetmana i kanclerza koronnego Stanisława Żółkiewskiego h. Lubicz, jest szcze-
gólnie eksponowana w literaturze9. W 1620 r. poprowadził źle przygotowaną 

we Lwowie z lat 1683–1696; na stronach 17–251 wydatki na budowę kościoła i klasztoru 
Karmelitek z lat 1687–1695, a na stronach 252–542 wydatki na budowę kościoła i klasztoru 
Bonifratrów z lat 1687–1696. Księga była podstawą artykułu: T. Mańkowski, Budownictwo 
Jana III we Lwowie (Odbitka z czasopisma „Ziemia Czerwińska”, R. 2, z. 2), Lwów 1936, 
s. 3–32.

3 AGAD, AR, dz. VIII, nr 212, s. 38.
4 R. Nestorow, Kościół p.w. Oczyszczenia Najśw. Panny Marii i dawny klasztor SS. Karmelita-

nek Bosych [w:] Materiały..., t. 19: Kościoły i klasztory Lwowa z okresu przedrozbiorowego 
(1), Kraków 2011, s. 279–284.

5 AGAD, AR, dz. VIII, nr 212, s. 251. 26 X 1696 r. zapłacono introligatorowi 3 złp. 15 gr za 
oprawę 2 „książek na regestra fabryczne”. Jedna z nich to cytowana księga. Tamże, s. 543. 
Zob. przypis 41.

6 AGAD, AR, dz. VIII, nr 212, s. 251, 543. Pisarz zanotował, że miał otrzymywać 300 złp. 
rocznie „za prace fabryczne salarium” (s. 543).

7 Tamże, s. 140–142 (suma kwot: 343 złp. 2 gr; 362 złp. 14 gr; 593 złp. 21 gr).
8 W. Czarnecki, Szlachta ziemi chełmskiej do połowy XVI wieku, Białystok 2012, s. 330–348; 

J. Ternes, Żółkiewscy z ziemi chełmskiej w drugiej połowie XVI wieku [w:] Żółkiewscy w zie-
mi chełmskiej, red. B. Kiełbasa, Żółkiewka 2011, s. 53–64; W. Bandyra, Ostatni przedsta-
wiciel rodu Żółkiewskich w Żółkiewce w XVII i I połowie XVIII wieku [w:] tamże, s. 69–87; 
K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 10, Lipsk 1845, s. 183–188.

9 J. Besala, Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1988; M. Nagielski, Stanisław Żółkiewski 
herbu Lubicz (1547–1620) hetman wielki [w:] Hetmani Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
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wyprawę na Mołdawię i poniósł klęskę w bitwie pod Cecorą. Podczas odwrotu 
wojsk polskich z pola bitwy, zginął w nocy z 6 na 7 października pod Mohyło-
wem, kilka kilometrów od granicy polskiej na Dniestrze10. Jego głowę, osadzoną 
na pice, odesłano sułtanowi Osmanowi, który na ponad dwa lata umieścił ją 
nad wejściem do swego pałacu. Do niewoli tureckiej dostał się wówczas ciężko 
ranny syn hetmana, Jan (zm. 26 IV 1623), który — wraz z bezgłowym cia-
łem ojca — został później wykupiony przez matkę, Reginę z Herburtów Żół-
kiewską (1566–1626). Odzyskane zwłoki hetmana pochowano w żółkiewskiej 
farze11. Krótko po powrocie z niewoli do Rzeczypospolitej, syn hetmana Jan 
zmarł i spoczął obok ojca.

Po śmierci hetmana komnaty w zamku w Żółkwi pozostawały nienaruszone, 
utrwalając stan, jaki panował w nich za jego życia. Znajdowały się tam zarów-
no rzeczy osobiste, jak zbroja, broń czy ofi arowana mu przez papieża buława. 
Umieszczono tam również skrwawione szaty, które nosił w chwili śmierci. Nad 
łożem wisiała kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Po wykupieniu cia-
ła z rąk tureckich, z polecenia wdowy, przed obrazem tym nieustannie pali-
ła się lampa, która według tradycji służyła hetmanowi w czasie jego wypraw 
wojennych.

Ostatecznie ciało Stanisława Żółkiewskiego złożono w krypcie kościoła para-
fi alnego (później kolegiackiego) p.w. Królowej Niebios oraz świętych Wawrzyńca 
Męczennika i Stanisława Biskupa w rodzimej Żółkwi, fundacji hetmana z 12 VIII 
1620 r.12 Na nagrobku umieszczono łaciński cytat: Exoriarealiquisnostris ex 
ossibusultor (Powstanie kiedyś z kości naszych mściciel) zaczerpnięty z Ene-
idy rzymskiego poety Publiusza Wergiliusza Marona. W rodzinie przez wiele lat 
podtrzymywano w ten sposób kult wielkiego przodka jako wzorowego żołnie-
rza i obywatela. W atmosferze tej wzrastał także jego prawnuk, późniejszy król 
Jan III13. On też z czasem stał się spadkobiercą fortuny Żółkiewskich, gdyż po 

red. M. Nagielski, Warszawa 1995, s. 129–140; L. Podhorodecki, Hetman Stanisław Żół-
kiewski, Warszawa 2011; tenże, Sławni hetmani Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 167–
240; tenże, Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1988; tenże, Wielki hetman Rzeczypospolitej. 
Opowieść o Stanisławie Żółkiewskim, Warszawa 1987; A. Prochaska, Hetman Stanisław 
Żółkiewski, Warszawa 1927; J. A. Starża, Stanisław Żółkiewski. Obraz historyczny z cza-
sów Stefana i Zygmunta III królów, t. 1–2, Berlin 1851; A. Śliwiński, Hetman Żółkiewski, 
Warszawa 1920; Żywoty hetmanów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego 
z materyałów po Samuelu Brodowskim w Podhorcach znalezionych, wyd. Ż. Pauli, Lwów–
Stanisławów–Tarnów 1850, s. 55–57.

10 W. Kulikowski (W. Drogomir), Śmierć Żółkiewskiego (noc z 6 na 7 października 1620 roku), 
„Pamiętnik Kresowy”, z. 3, Warszawa 1938, s. 41–46.

11 Zob. opis pogrzebu, tamże, s. 50–52; J. Besala, op. cit., s. 367.
12 J. T. Petrus, Kościół parafi alny p.w. Św. Wawrzyńca męczennika [w:] Materiały..., t. 2, 

s. 15–19.
13 Wilhelm Kulikowski podał, że „zwłoki hetmańskie złożono w grobach ojców, w grobowcu 

z czerwonego marmuru. Na czarnej tablicy napis kończył się temi słowami: «Tibi Hostis ad 
terrorem» «Tibi Hospes ad exemplum» (Tobie wrogu dla postrachu. Tobie gościu dla przykła-
du). Powyższy napis według tegoż król Jan III kazał zetrzeć i umieścić powyższy z Wergi-
liusza (op. cit., s. 52–53). Legenda głosi, że młodego Sobieskiego położono na kamiennej 
trumnie Żółkiewskiego, wtedy trumna pękła i hetman Żółkiewski powiedział: „Z naszych 
kości powstał mściciel”. Proroctwo to spełniło się: Sobieski stał się największym w historii 
pogromcą Turków.
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śmierci syna hetmana — Jana, dobra przeszły, poprzez córki, w dom Koniecpol-
skich14 i Daniłowiczów15, a za pośrednictwem wnuczki hetmana — Zofi i Teofi li 
Daniłowiczówny, matki króla, w dom Sobieskich.

Król Jan III w 1684 r. polecił postawić w kościele dominikańskim w Żółkwi 
pomnik grobowy swej matki Zofi i oraz brata Marka (1628–1652), zamordowanego 
pod Batohem. Prace te wykonywał od listopada 1686 do 1690 r. „Mikołaj sztuka-
torczy”. W 1692 r. król zlecił niemieckiemu rzeźbiarzowi i architektowi Andrzejowi 
Schlüterowi (ok. 1660–1714) ponowne postawienie (widoczne nie był zadowolony 
z wcześniejszych efektów pracy) pomników matki i brata w kościele dominikanów, 
a równocześnie w kościele farnym polecił temu samemu rzeźbiarzowi wykonanie 
pomnika ojca — Jakuba Sobieskiego — oraz wuja — Stanisława Daniłowicza 
(†1636)16, ściętego w niewoli tatarskiej „od tyrański ręki a głowy pijanej”.

W tym kontekście Tadeusz Mańkowski stwierdził, że „Sobieski w Żółkwi 
przedstawia się nam z innej strony niż Sobieski w Wilanowie. Nie widzimy w nim 
tam skoncentrowanej woli tworzenia rzeczy pięknych, pędu do wznoszenia re-
prezentatywnych budowli, czy otoczenia się dziełami rzeźby i malarstwa naj-
wyższego poziomu. Jeśli dzieła takie spotykamy na terenie Żółkwi, to przypisać 
je przyjdzie więcej pietyzmowi króla dla pamiątek przodków, jak dążeniu do 
wspaniałości. Na terenie Żółkwi [...] sprawy sztuki traktuje on raczej «po zie-
miańsku» czy «po sarmacku»”17.

Sztukę w Żółkwi tworzyli z jednej strony znani wówczas artyści, jak wy-
mieniony już Schlüter, a także malarze Marcin Altomonte (1657–1745), Fer-
dynand van Kessel (1648–1696) i Jerzy Siemiginowski (Szymonowicz)-Eleuter 
(ok. 1660–1711) oraz architekt i doradca króla Augustyn Wincenty Locci (1640–
1732), a także architekt i budowniczy wrocławski Piotr Beber (†1711). Z drugiej 
strony mamy szereg anonimowych artystów i rzemieślników osiadłych w Żółkwi 
i pobliskim Lwowie, zatrudnianych stale przez króla, o nazwiskach (o ile je za-
pisano) na ogół nic nie mówiących nawet wybitnym historykom sztuki (np. wy-
mieniony już „Mikołaj sztukatorczy”), wykonawców planów wybitnych artystów. 
Ze względu na rozwój sztuki, twórczość ich jednak zasługuje na wzmiankę. Gdy 
jednak pełnomocnikowi króla nie udało się ściągnąć wybitnych rzemieślników 
do renowacji trumny hetmana:

Nie mogąc tedy żadnego przybrać z rzemieślników, aby był kto wychędożył, wybrałem 
najlepszego, tego Żyda Dawida złotnika, który się podjął chędożenia tej trumny i po-
stanowiłem z nim f[lorenów] 14018.

14 Katarzyna Żółkiewska († ok. 1619), od 1615 r. żona późniejszego kasztelana krakowskiego 
i hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego (1691–1646).

15 Zofi a Żółkiewska (ok. 1590–1634), od 1605 r. żona późniejszego wojewody ruskiego Jana 
Daniłowicza (1570–1628).

16 J. T. Petrus, Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i klasztor OO. Dominika-
nów (OP), zwany Conventus Regalis [w:] Materiały..., t. 2, s. 90, 94, 102–104, il. 304–310; 
T. Mańkowski, op. cit., s. 142–143. Dla ścisłości należy wspomnieć, że ojciec króla, Jakub 
Sobieski (1591–1646) ufundował pomnik Adamowi Żółkiewskiemu, oboźnemu koronnemu, 
który „życie sobie sam gwałtownie 1615. wydarł”. K. Niesiecki, op. cit., s. 184.

17 T. Mańkowski, op. cit., s. 151; cyt. za: „Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Aka-
demii Umiejętności”, t. 47, 1946, nr 1, s. 6.

18 AGAD, AR, dz. VIII, nr 212, s. 140; zob. przypis 24.
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Pozostawało mu postawić na przeciętnych i anonimowych rzemieślników pracu-
jących na stałe we Lwowie.

Kościół parafi alny w Żółkwi pełnił funkcję mauzoleum Żółkiewskich, Dani-
łowiczów i Sobieskich, upamiętnionych nagrobkami he tmana Stanisława, jego 
żony Reginy z Herburtów Żółkiewskiej, syna Jana Żółkiewskiego i córki Zofi i 
z Żółkiewskich Daniłowiczowej, ustawionymi przy ołtarzu, oraz pomnikami 
w prezbiterium, wuja Stanisława Daniłowicza i ojca króla, Jakuba Sobieskiego. 
Tam również pochowani zostali dwaj królewscy synowie Konstanty Władysław 
(1680–1726) i Jakub Ludwik (1667–1737)19.

Krypta usytuowana pod północno-zachodnią częścią prezbiterium, dostępna 
jest schodami przez otwór w posadzce. Była kilkakrotnie plądrowana (m.in. na 
początku XIX w., ostatnio w 1946 r.), a ponadto otwierana w celach badawczych 
i konserwatorskich. W latach 1689–1692 — na polecenie króla Jana III — na-
stępnie przed rokiem 1809, zapewne z inicjatywy Izabeli (właściwie Elżbiety) 
Doroty z Flemmingów Czartoryskiej (1746–1835), poszukującej eksponatów do 
swych zbiorów w Puławach — potem w połowie XIX wieku, a wreszcie w 1905 r., 
w ramach akcji konserwatorskiej prowadzonej z inicjatywy Grona Konserwato-
rów Galicji Wschodniej oraz ówczesnego proboszcza (w latach 1902–1922), ks. 
Izydora Kunaszowskiego. Wtedy to metalowy sarkofag został zastąpiony drew-
nianą trumną, w miejsce której planowano wykonanie metalowej urny. Konkurs 
w tej sprawie ogłoszono w 1907 r., jednak nagrodzone projekty nie zostały zre-
alizowane. 29 IX 1908 r. do nowego marmurowego sarkofagu uroczyście złożono 
szczątki hetmana Żółkiewskiego i członków jego rodziny20.

Informacje o wyglądzie tego sarkofagu, wykonanego najpewniej przez złot-
ników we Lwowie w 1621 r. zapewne na zamówienie żony — Reginy Żółkiew-
skiej, zawierają rachunki robót zleconych przez króla na terenie Lwowa i Żółkwi 
w latach 1690–1692. Wynika z nich, że po lustracji trumny hetmana w 1689 r. 
Jan III uznał21, że cynowy sarkofag hetmana, „zrujnowany częścią vetustate, 
częścią poobłamowany”, wymaga konserwacji i „kazał restawrować”. Ponadto, 

19 T. Bernatowicz, Mitra i buława. Królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej 
(1697–1763), Warszawa 2011, s. 110; J. T. Petrus, Kościół parafi alny, s. 28–34, 36–37, 40 i il. 
136–167, 170–172; „Czas”, nr 181 (Kraków, 8 VIII 1862 r.), s. 2: „Nagrobki Żółkiewskich 
w tamecznéj kolegiacie”; „Przyjaciel Ludu”, R. 16, nr 18 (Leszno, 28 IX 1849 r.), s. 143: 
„Żółkiew”; „Tygodnik Ilustrowany”, t. 8, nr 201 (Warszawa, 4 XI 1871 r.), s. 221: „Grobowiec 
Stanisława i Jana Żółkiewskich, w Żółkwi”.

20 J. T. Petrus, Kościół parafi alny, s. 18–19, 21–22, 36–37. Ilustracja sarkofagu z lat 1992–
1993, tamże, il. 49–52.

21 Król przebywał wówczas w Żółkwi i zapewne widział w jakim stanie jest cynowa trumna 
hetmana i „na zawołanie JKMci” ksiądz Kazimierz Humniewicz pojechał do Żółkwi 16 XII 
1689 r., by się zająć tą sprawą. T. Mańkowski, op. cit., s. 30; AGAD, AR, dz. VIII, nr 212, 
s. 129–130: „mularzom którzy grób Fundatorski otworzyli ratione trumny cynowej funda-
torskiej, aby prochy ciała przełożyć a trumnę na nową restawrować, mularzom fl . 1/12, 
Tatarom co na pomoc przyszli gr 18, dzwonnikom kościelnym gr 24, chłopom co rozebranej 
trumny cynowej deszki zgniłe z blachami wynosili gr 20, dziadowi co drzwi kościelne pilno-
wał gr 6, na obrok dla koni podwodnikom co te trumnę wzięli, i do Lwowa zawieźli gr 24”. 
Zapłacił „pomocnikom ziemie wożącym [i „wywożącym”] na Grób Fundatorski fl . 21, gr 18” 
i 3 fl . „dozorcy Jabłońskiemu”, w dwóch ratach 17 i 18 XII 1689 r. Tych pomocników od ziemi 
było ośmiu i pracowali przez 6 dni.
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jakby przy okazji głównego zlecenia, król polecił, czego jak dotąd w literaturze 
przedmiotu nie zauważono,

na prochy ciała mniejszą cynową [trumnę] zrobić, w którą po tym królewiczki [Marii 
Teresy Sobieskiej (1673–1675)] ciało kazano przełożyć22.

Działając pod nadzorem królewskiego pełnomocnika, kanonika lwowskie-
go Kazimierza Humniewicza23, prace te były dziełem lwowskich rzemieślni-
ków: „Żyda Dawida złotnika”, który na próbę „wychędożył” „statuek dwie naj-
lepiej”24 i „Alexandra konwisarza” z czeladnikami „Hansem” i „Janem” oraz 
chłopcem Michałem „konwisarczykiem”. Ten pierwszy, wraz z czeladzią, zajął 
się naprawą dekoracji trumny (Tadeusz Mańkowski sugerował, że było to tylko 
oczyszczenie), drugi zaś, wraz z pomocnikami, za około 528 złp. naprawił bla-
chy i wieko cynowej trumny, uzupełniając uszkodzone miejsca cyną. Na koniec 
prac jego pomocnicy napuścili oleju wrzącego do odrestaurowanej trumny „po 
dwakroć dla konserwatiej w grobie”. Inny rzemieślnik lwowski — „Zachariasz 
kowal”, dostał zapłatę za „odcięcie lewków” oraz za „debycia ołowiu z żużela za-
lanego w kornesy i w kąty różne” w sarkofagu. Na koniec anonimowy stolarz 
sprawił nową trumnę do naprawionego cynowego sarkofagu hetmana Żółkiew-
skiego. Z rachunków dowiadujemy się przy tym, że sarkofag wspierał się na 
czterech fi gurkach małych lwów („lewkach”), ponadto zdobiły go „statueczki” 
i „obrazy”. Przy renowacji trumny stwierdzono poważne ubytki, na których uzu-
pełnienie musiano zakupić większą ilość cyny. Kupowano ją u handlarzy lwow-
skich, a nawet od osób prywatnych, takich jak Alszka Gąszczyńska „w misach 
dwóch, półmiskach 9, konewkach 3 i talerzu wielkim staroświeckim”25. Podczas 
prac zadbano o wygospodarowanie pieniędzy na „leguminę” oraz „na przepicie, 
żeby ochotnie robili”. 16 I 1692 r. trumnę owinięto w sukno, zabezpieczono po-
wrozami i lejcami, złożono na sanie i odesłano ze Lwowa do Żółkwi.

Dalsze wzmianki o wyglądzie i losach tego sarkofagu podał ks. Sadok Ba-
rącz. „W podziemiach kościoła, jeszcze w roku 1819 było siedm trumien. Modre 
kości Bohatera z pod Cecory butwiały w trumnie drewnianej, gdyż latercynową 
trumnę, na której wypukłą robotą wyobrażone były czyny wojenne Żółkiew-
skiego i straszliwa klęska Cecorska, po zaborze sreber kościelnych, dawniejszy 
proboszcz ksiądz Bratkowski przetopił na lichtarze. — Na piersiach Kanclerza 
Żółkiewskiego znalazł ksiądz Jakób Mikołajewicz proboszcz szkaplerz z włosie-
ni, na którym była obrączka z łańcuszkiem złotym i napisem: Ego Moncipium 
Marie. Widziałem u tego proboszcza pończochy jedwabne i rękawiczkę jedwab-
ną, równie też szkaplerz z włosieni, które to rzeczy były wyjęte z grobu Żółkiew-
skich i Teofi li Sobieskiej u Dominikanów spoczywającej”26. Z notatki tej wynika, 

22 AGAD, AR, dz. VIII, nr 212, s. 140; A. Skrzypietz, Narodziny i śmierć dzieci w rodzinie Sobie-
skich [w:] Między barokiem a oświeceniem. Radości i troski dnia codziennego, red. S. Achrem-
czyk, Olsztyn 2006, s. 286.

23 AGAD, AR, dz. VIII, nr 212, s. 16, 543; T. Mańkowski, op. cit., s. 4–5.
24 „Statueczki [...] abo obrazy” na próbę robili: „Teodor nożownik”, „Jan kowal”, Sebastian Le-

wandowski i Paweł Szymonowicz, AGAD, AR, dz. VIII, nr 212, s. 140.
25 Tamże, s. 140–142; M. Gębarowicz, Studia nad dziejami kultury artystycznej późnego rene-

sansu w Polsce, Toruń 1962, s. 325, przyp. nr 45; T. Mańkowski, op. cit., s. 30–31.
26 S. Barącz, Pamiętnik miasta Żółkwi, Lwów 1877, s. 216.
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że sarkofag zniszczono podczas dewastacji krypty na początku XIX w., a po au-
striackiej rewizji sreber kościelnych, został przetopiony na niezachowane lichta-
rze i piszczałki do organów za czasów proboszcza (w latach 1800–1817) ks. Tade-
usza Bratkowskiego. Drobiazgi wyjęte przy tej okazji z sarkofagu Żółkiewskiego 
były potem w posiadaniu proboszcza kolegiaty (w latach 1818–1848), ks. Jakuba 
Mikołajewicza (†1849)27.

Fragmenty sarkofagu wraz ze szczątkami hetmana (czaszka i fragmenty szat 
Żółkiewskiego) zabrała Izabela Czartoryska do Puław przed 1809 r. Były to: 
mała ołowiana (?) fi gurka rycerza w zbroi, którą identyfi kowano jako „jednego 
z książąt ruskich” lub za samego Żółkiewskiego (według notatki Czartoryskiej, 
stanowiła część reliefu nałożonego na dolną część sarkofagu hetmana) oraz 
blacha cynowa z herbem Lubicz i literami; „SZHK” [Stanisław Żółkiewski Het-
man Koronny] (pochodząca przypuszczalnie z sarkofagu), pozyskane najpewniej 
przez Izabelę podczas pobytu w Żółkwi. Oba fragmenty uległy zniszczeniu lub 
zagubieniu podczas ewakuacji zbiorów puławskich w 1831 r.28

W Muzeum Narodowym w Krakowie znajdują się trzy fragmenty z dekoracji 
cynowego sarkofagu hetmana. Dwie fi gurki żołnierzy w zbiorach Czartoryskich 
ofi arowane Izabeli Czartoryskiej w 1811 r. przez Antoniego Prozora z Wilna29. 
Trzeci fragment to scena z dwoma pieszymi i dwoma konnymi żołnierzami pol-
skimi (uszkodzony) z kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego (1828–1896), gdzie 
określony był jako scena wzięcia do niewoli cara Szujskiego (1552–1612) przez 
hetmana Żółkiewskiego30. Dwa fragmenty dekoracji z tego sarkofagu znajdują 
się też w zbiorach Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie. Jeden fragment 
przedstawia hetmana Żółkiewskiego (?) klęczącego pod krzyżem, a drugi scenę 
bitwy z Turkami. Pochodzą one z historycznej kolekcji wilanowskiej Potockich. 
Są one eksponowane w Galerii Portretu Polskiego XVI–XVII w.31

Na koniec naszych rozważań należy wyjaśnić w jaki sposób owa księga zna-
lazła się w zasobie archiwum Radziwiłłów w Nieświeżu, a z czasem w jego czę-
ści znajdującej się w AGAD. W dniu 11 I 1738 r., na wieść o śmierci królewicza 
Jakuba Ludwika Sobieskiego, wojewoda trocki i hetman polny litewski Michał 
Kazimierz Radziwiłł zwany Rybeńko (1702–1762), w swoim „Diariuszu” jedno-
znacznie określił Radziwiłłów jedynymi kontynuatorami królewskiego rodu So-
bieskich32. Dwa miesiące później Radziwiłł udał się do Żółkwi, gdzie z Marią 
Karoliną de Bouillon (1697–1740), córką królewicza Jakuba Ludwika Sobieskie-
go, ustalił warunki nabycia dóbr po Sobieskich, gwarantując jej dożywocie na 
Żółkwi. Jednocześnie zastrzegł, że po jej śmierci zamek i jego zbiory, w tym 

27 Tamże; J. T. Petrus, Kościół parafi alny, s. 37.
28 Odsiecz wiedeńska 1683. Wystawa jubileuszowa w Zamku Królewskim na Wawelu w trzech-

setlecie bitwy, t. 1: Tło historyczne i materiały źródłowe, Kraków 1990, s. 97, poz. nr 26.
29 Tamże, t. 1, s. 96–97, poz. nr 25–26; t. 2: Tło historyczne i materiały źródłowe, Kraków 

1990, il. nr 23.
30 Tamże, t. 1, s. 96, poz. nr 24; t. 2, il. nr 22.
31 Tamże, t. 1, s. 95–96, poz. nr 22–23; t. 2, il. nr 20–21.
32 Zmarł 19 XII 1737 r. w Żółkwi. AGAD, AR, dz. VI, nr II–80a, s. 878. (zapiska z 11 I 1738 r.); 

tamże, AR „Rękopisy biblioteczne”, nr 104, s. 2: „Za Ciebie Polska Wtórego Michała; Będzie 
posłuszna, szczęśliwa cała; Po dziadach królach majestat weżniecie; Księstwo złączone od-
tąd za dwie lecie; Syn Wasz szczęśliwie w Ołyce zrodzony; Z mitry postąpi wespół do korony” 
(Panegiryk).
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szabla i kaftan hetmana Żółkiewskiego, a także tamtejsze archiwum (bez biblio-
teki, która trafi ła do kanclerza wielkiego koronnego Andrzeja Stanisława Kostki 
Załuskiego i potem weszła w skład Biblioteki Załuskich) stanie się własnością 
Radziwiłłów33.

Przy edycji tekstu starałem się zachować charakterystyczne cechy języka, 
modernizując jednocześnie tekst według wskazań instrukcji wydawniczej34.

Tekst źródłowy
[Lwów], 13 III 1690 — 16 I 1692 r.

Spis wydatków króla Jana III Sobieskiego na renowację trumny hetmana i kanc-
lerza wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego (1547–1620) z lat 1690–1692.

Oryg.: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, tzw. Archiwum Warszawskie Ra-
dziwiłłów, dział VIII, nr 212, s. 140–142; j. polski, trzy karty o wymiarach: 200x295 mm; 
w księdze oprawnej w skórę o wymiarach: 205x305x60 mm.

[s. 140] A[nn]o

Wydatek na trumnę wyjętą z grobu żółkiewskiego35 zrujnowaną częścią vetustate36, czę-
ścią poobłamowaną, którą JKMść [Jan III]37 kazał restawrować, i na prochy ciała mniej-
szą cynową zrobić, w którą po tym królewiczki [Marii Teresy Sobieskiej]38 ciało kazano 
przełożyć.

Takowy tedy był wydatek
A naprzód na cynę p[anu] Alexandrowi konwisarzowi39 za assygnancją do pana Emi-

nowicza40 f[lorenów]41 200;

33 AGAD, AR, dz. VI, nr II–80a, s. 890–891 (zapiski z 24–27 III 1738 r.); A. Skrzypietz, Kró-
lewscy synowie — Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy, Katowice 2011, s. 589–590. 
Tadeusz Mańkowski sugerował (op. cit., s. 4), że księga dostała się do Radziwiłłów poprzez 
siostrę króla Katarzynę Sobieską (1634–1694), żonę od 13 VI 1658 r. Michała Kazimierza 
Radziwiłła (1635–1680).

34 K. Lepszy, Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od połowy XVI do połowy 
XIX wieku, Wrocław 1953. W celu uniknięcia przeładowania tekstu źródłowego przypisami 
zrezygnowałem z tłumaczenia łacińskich nazw miesięcy.

35 Z krypty kościoła parafi alnego (później kolegiackiego) p.w. Królowej Niebios oraz świętych 
Wawrzyńca Męczennika i Stanisława Biskupa w Żółkwi.

36 zestarzałą 
37 Jan Sobieski (1629–1696), król Polski od 21 V 1674 r.
38 Maria Teresa Sobieska (1673–1675), córka Jana Sobieskiego i Marii Kazimiery d’Arquien 

(1641–1716), zmarła w Żółkwi 7 XII 1675 r.
39 Osoba bliżej niezidentyfi kowana. „Konwisarz, ten który dzwony, ruśnice albo działa leie”. 

„Konwisarze z cyny różne rzeczy leią”; M. S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1, cz. 2, 
Warszawa 1808, s. 1075; „Rzemieślnik od cyny, konwisarz”, tamże, t. 1, cz. 1, Warszawa 
1807, s. 336.

40 Osoba bliżej niezidentyfi kowana.
41 Floren (fl .) zwany też złotym polskim (złp.). Złoty pojawił się po raz pierwszy jako moneta 

w 1663 r. W XIV i XV w. złotym nazwano złote dukaty zagraniczne, będące w obiegu w Pol-
sce; początkowo obliczane na 14 groszy. Uchwałą sejmu z 1496 r. ustalono kurs złotego na 
30 groszy. Z biegiem czasu kurs ten — z uwagi na zmieniający się parytet złota i srebra — 
nie utrzymał się. Wtedy ustaliło się określenie jednostki obrachunkowej równej 30 groszy 
jako złoty polski, zwany też fl orenem. Natomiast złoty dukat otrzymał nazwę złoty czerwony. 
W XVII w. 1 złoty czerwony liczony był na 4–6 złp.
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Od wychędożenia statueczki jednej abo obrazu na próbę, jeśli będą umieli Teodorowi 
nożownikowi42 i Janowi kowalowi43 f[loreny] 3 [groszy] 15;
13 Marty  Ad rationem44 inszych sztuk od tej trumny Sebastianowi Lewandowskie-

mu45, próbując kto lepiej wychędoży f[loren] 1 [groszy] 15;
15 Marty  Item46 od wychędożenia statuek dwóch, od tejże trumny Dawidowi złotniko-

wi Żydowi47 f[loreny] 3;
Item płatnerzowi48 od przechędożenia statuek podobnych od tejże trumny, bo nie 

umieli, a do tego próbowano f[loreny] 2 [groszy] 5;
Kowalowi Zachariaszowi49 od odcięcia, czyli odjęcia lewków50 4, na których to stała 

trumna, a ważyły po 7 kamieni51[groszy] 12;
17 Marty Pawłowi Szymonowiczowi52 za próbę chędożenia [groszy] 15;

Nie mogąc tedy żadnego przybrać z rzemieślników, aby był kto wychędożył, wybrałem 
najlepszego, tego Żyda Dawida złotnika, który się podjął chędożenia tej trumny i posta-
nowiłem z nim f[lorenów] 140, któremu zaraz ad rationem dałem 70 f[lorenów] 70a;
21 Maj Temuż Żydowi złotnikowi f[lorenów] 21;
3 Aprilis Temuż Dawidowi złotnikowi f[lorenów] 7;
6 Aprilis Temuż Żydowi złotnikowi f[lorenów] 14;

 Temuż Żydowi złotnikowi f[lorenów] 20

 Latus53 f[lorenów] 343 [grosze] 2

[s. 141]
Czeladzi tego Żyda złotnika [groszy] 12
11 Aprilis Temuż Dawidowi złotnikowi reszty f[lorenów] 8;

Zachariaszowi kowalowi od debycia54 ołowiu z żużela zalanego w kornesy55 i w kąty 
różne [groszy] 12;
18 Aprilis Chłopu co trumnę przywiózł od stolarza [groszy]12;

Za cyny funtów56 11, po f[unta] 1/10 gdańskiej w pięciu półmiskach f[lorenów] 14 [gro-
szy] 20;

Stolarzowi co około trumny drzewianej robił z czeladzią f[lorenów] 1 [groszy] 15;
Panu Alexandrowi konwisarzowi ad rationem roboty f[lorenów]100;

22 Maj Za cyny angielskiej57 trzy funty po f[unta] 1/10 f[loreny] 3 [groszy] 20;
 Item p[anu] Alexandrowi konwisarzowi f[lorenów] 42;

42 Osoba bliżej niezidentyfi kowana.
43 Osoba bliżej niezidentyfi kowana.
44 z powodu
45 Osoba bliżej niezidentyfi kowana.
46 następnie
47 Osoba bliżej niezidentyfi kowana.
48 Płatnerz — wobec zaniku jazdy pancernej, od XVI w. płatnerzami nazywano rzemieślników 

wyrabiających broń białą, sztućce i — jak widać — także naprawiających cynowe trumny.
49 Osoba bliżej niezidentyfi kowana.
50 Małe lwiątka.
51 Kamień: „waga, pospolicie 32 funty zawieraiąca [...]. Trzydzieści i dwa funtów maią ważyć 

kamień ieden”. M. S. B. Linde, Słownik, t. 1, cz. 2, s. 943.
52 Osoba bliżej niezidentyfi kowana.
a Liczba powtórzona na prawym marginesie.
53 razem
54 wydobycia
55 Kornesy: „gzemsy”; „wierzchnia wężykowata część gzemsu”. M. S. B. Linde, Słownik, t. 1, 

cz. 2, s. 1085.
56 Funt — dawna jednostka masy, ok. 405 gramów; według konstytucji sejmowej z roku 

1564 funt składał się z 32 łutów.
57 Cyna angielska, czyli najczystsza. M. S. B. Linde, Słownik, t. 1, cz. 1, s. 336.
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23 Maj Eliaszowi ślusarzowi58 za dwa funty cyny angielskiej f[loreny] 2 [groszy] 20;
1 Juny Item za cyny funtów pół trzynasta Smuylowicowi59 f[lorenów] 16 [groszy] 6;
28 Augusti  Za cyny półmisków 6, mis 2, can60 albo krążek i kawa[ł]ków dwa. Ważyła ta 

cyna kamień, za nie f[lorenów] 40;
29 Augusti  Czeladnikowi Hansowemu konwisarzowi towarzyszowi61, żeby przypilno-

wali roboty około tej trumny f[lorenów] 4;
2 7-bris  Za cyny kamieni półtrzecia angielskich w misach dwóch, półmiskach 9, 

konewkach 3 i talerzu wielkim staroświeckim pannie Alszczce Gąszczyń-
skiej62 z Zasatek63, za którą przychodzi tej z porachowania f[lorenów] 100;

 Paniej Alexandrowej64 przez chłopca Michała65 f[lorenów] 10;
23 7-bris  Czeladnikowi towarzyszowi Janowi konwisarzowi66 przez Michała konwi-

sarczyka67 darowałem, aby roboty pilnowali f[loreny] 3 [groszy] 14;
29 7-bris Za cyny pół piąta funta po f[unta] 1/10 Eliaszowi f[lorenów] 5;
28 8-bris  Panu Alexandrowi konwisarzowi przez Michała chłopca f[lorenów] 9 [gro-

szy] 15;
 Od powożenia blach do trumny czeladzi konwisarskiej [groszy] 18;

 Latus f[lorenów] 362 [groszy] 14;

[s. 142]
Pomocnikom od napus[z]czenia olejem wrzącym trumny de nowo zrobionej po dwakroć 
dla konserwatiej w grobie [groszy] 10;

A[nn]o 1691 d[ie] 22 Decembris porachowałem się z p[anem] Alexandrem konwisa-
rzem, ratione restawracjej trumny, któremu dodawszy (do f[lorenów] 162) f[lorenów] 38. 
Uczyniło wszystkie[g]o in summa68 f[lorenów] 200. Temuż, die 18 mensis January f[lore-
nów] 20. Temuż p[anu] Alexandrowi f[lorenów] 300. Czeladzi na przepicie, żeby ochotnie 
robili f[loren] 1 in summa facit69, wszystkiego f[lorenów] 359b;

Item po tym najduje się, co się kiedy dawało.
A[nn]o 1691 d[ie] 21 Maj. Od przyniesienia wieka do trumny od stolarza [groszy] 4;

22 Maj Cepakom70 od przyniesienia trumny f[loren] 1 [groszy] 15;
 Panu Alexandrowi konwisarzowi na leguminę71 f[lorenów] 70;

58 Osoba bliżej niezidentyfi kowana.
59 Osoba bliżej niezidentyfi kowana.
60 Kana — naczynie.
61 Osoba bliżej niezidentyfi kowana.
62 Osoba bliżej niezidentyfi kowana.
63 Prawdopodobnie chodzi o Zasadki Zielone w ziemi lwowskiej, zob. SGKP, t. 14, s. 437.
64 Osoba bliżej niezidentyfi kowana. Prawdopodobnie żona Aleksandra konwisarza; zob. przy-

pis 39.
65 Osoba bliżej niezidentyfi kowana ( „konwisarczyk”); zob. przypis 67.
66 Osoba bliżej niezidentyfi kowana.
67 Konwisarczyk, „czeladnik konwisarski”. M. S. B. Linde, Słownik, t. 1, cz. 2, s. 1075.
68 łącznie 
69 łącznie czyni
b Liczba powtórzona na prawym marginesie.
70 Robotnikom pracującym cepami; od cepak — „młócek”. M. S. B. Linde, Słownik, t. 1, cz. 1, 

s. 226.
71 Legumina — produkty zbożowe, kasza, mąka i warzywa. J. Dumanowski, Słownik [w:] Księ-

ga szafarska dworu Jana III Sobieskiego 1695–1696, oprac. J. Dumanowski, M. Próba, 
Ł. Truściński, Warszawa 2013, s. 57. Jarosław Dumanowski zauważył, że w wyżej wyda-
nym źródle „w tekście [termin legumina — R. J.] używane w nieco szerszym znaczeniu, 
oznaczającym różne dodatki do mięs i ryb (także tłuszcze, ocet i sól)”. W rozdziale: Kuchnia 
w czasach Sobieskich, tenże podaje, że w punkcie „Leguminy” w źródle zapisywano na 
ogół ilości wydawanej do kuchni słoniny, masła, rzadziej oliwy, a także jaj, różnego rodzaju 
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 Za cyny lawtrowej72 kamieni 2, i funtów 5 f[lorenów] 86 [groszy] 20;
 Chłopcu konwisarczykowi co cynę przyniósł z wagi [groszy] 12;

7 Juny  Za cyny funtów 26 lautru73, po f[loren] 1/6 funt, Eliaszowi szklarzowi f[lo-
renów] 31 [groszy] 6;

14 [Juny] Temuż panu Alexandrowi konwisarzowi f[lorenów] 10 [groszy] 16;
1 8-bris  Item Hansowi czeladnikowi, albo towarzyszowi kontentacje ratione roboty 

trumny f[loreny] 2;
3 8-bris Temuż panu Alexandrowi f[lorenów] 28;

A[nn]o 1692 d[ie] 16 January za powrozy, albo lyce74 do ugortowania75, i obwinienia 
w sukno tę trumnę i złożenia na sanie w drogę do Żółkwi76 f[loreny] 2 [groszy] 4;

  Pomocnikom fabrycznym 4, co tę trumnę złożyli na sanie w drogę na prze-
picie f[loren] 1 [groszy] 24.

 Latus f[lorenów] 593 [groszy] 21.

kaszy (gryczanej, jaglanej, jęczmiennej i pszennej) oraz grochu, mąki, okazjonalnie warzyw 
zwanych tutaj „jarzyną” (odnotowano: cebulę, pietruszkę, rzepę, kapustę — białą, włoską 
i kwaśną, barszcz, rzadziej marchew, pasternak i grzyby) i owoców (jabłka, gruszki, śliw-
ki, sporadyczne cytryny, też soki podawane w garncach). Ponadto duże ilości soli i octu; 
tamże, s. 27–31. W naszym przypadku pod terminem „legumina” z pewnością z kaszy nie 
będzie obejmował „jaglanej” — bo najdroższa, z mąk tylko najtańszą, zwaną „rozchodną”, 
olej roślinny produkowany tylko w kraju. Nie będzie obejmował też importowanej oliwy, cy-
tryn i luksusowego masła oraz drogiego importowanego octu winnego. W. Adamczyk, Ceny 
w Warszawie w XVI i XVII wieku, Lwów 1938, s. 57*–62*, 64*–65*, 9, 13–16, 18–19, 24–26, 
37, 39–40, 94–96, 98–99, 102, 122, 139, 144, 148, 161, 181 i 183. W opisywanym okresie 
ceny we Lwowie były średnio o 10% wyższe; tamże, s. 26*). Z kolei Samuel Bogumił Lin-
de (Słownik, t. 1, cz. 2, s. 1245) podał, że słowo „legumina” pochodzi z łaciny i używane 
było w znaczeniu „jarzyna”. Z czasem nazwa ta stała się określeniem potraw mącznych. Tu 
w znaczeniu jarzyny, zboża i groch i przetwory zbożowe takie jak, krupy, kaszki, łazanki, 
pierożki i knedle.

72 Może z niem. od läutern — czyścić; czyli cyny oczyszczonej.
73 Zob. przypis 72. Lutrować — czyścić, cedzić. M. S. B. Linde, Słownik, t. 1, cz. 2, s. 1245.
74 Lejce — M. S. B. Linde, Słownik, t. 1, cz. 2, s. 1259.
75 Może w znaczeniu: przygotowania.
76 Żółkiew — miasto w ziemi lwowskiej, w woj. ruskim.
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Rafał Jankowski, John III Sobieski expenditures on renovation 
of the coffi  n of hetman Stanisław Żółkiewski, incurred in 1690–1692

Summary
In 1690–1692 tin coffi n of Grand Chancellor of the Crown and Hetman Stanisław 
Żółkiewski (1547–1620) was renovated. Renovation was commissioned and paid for by 
his grandson, King John III Sobieski (1629–1696). Renovation took place in Lviv, as part 
of construction of a church and monastery of Carmelite Sisters, also founded by the 
king. Hetman Żółkiewski’s coffi n was transported from parish church in Żółkiew to 
nearby Lviv, where it was renovated. Works were performed by Lviv artisans – goldsmith 
David the Jew and whitesmith Aleksander. Cost of works amounted to 1299 złoty and 
7 grosz. On 16th January 1692, repaired coffi n was returned to Żółkiew. Bills published 
in the article illustrate diffi culties, encountered by those fulfi lling the orders of the king. 
Further history of Żółkiewski’s tin coffi n is also described

Słowa kluczowe: Jan III Sobieski (fundacja), hetman Stanisław Żółkiewski (trumna), 
Żółkiew (kościół parafi alny), Lviv (klasztor karmelitanek bosych)

Keywords: John III Sobieski (foundations), hetman Stanisław Żółkiewski (coffi n), Żółkiew 
(parish church), Lviv (monastery of Carmelite Sisters)


