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czyli o dawnych „podró˝ach do szkół 

w cudzych krajach”1

Tytułowy cytat wskazuje zakres chronologiczny naszych rozwa˝aƒ,
które dotyczyç b´dà okresu staropolskiego, czyli czasów pierwszej Rze-
czypospolitej, zwanej tak˝e szlacheckà. OkreÊlenia te, majàce swojà
symbolicznà wymow´, tradycyjnie odnosimy do paƒstwa polsko-litew-
skiego, rzàdzonego poczàtkowo przez dynasti´ jagielloƒskà, a nast´pnie
przez kolejnych królów elekcyjnych. Paƒstwa o ogromnym terytorium,
zdecentralizowanej władzy i słabo rozwini´tej administracji, paƒstwa za-
mieszkiwanego przez przedstawicieli wielu narodowoÊci i wyznawców
ró˝nych wyznaƒ, a przede wszystkim – paƒstwa o wyraênie zarysowa-
nych podziałach stanowych, w którym zdecydowanie dominował stan
szlachecki.

To jego postawa polityczna, ale tak˝e poziom kultury i zwiàzane
z nim obyczaje edukacyjne decydowały o przyszłoÊci kraju i mo˝liwo-
Êciach sprostania kolejnym wyzwaniom (stan mieszczaƒski odgrywał
w tym zakresie du˝o mniejszà rol´; choç aspiracje edukacyjne miesz-
czan – traktowane cz´sto jako droga społecznego awansu – były  wy -
raênie formułowane, to mo˝liwoÊci ich realizacji okazywały si´ ograni-
czone). Dlatego warto pilnie obserwowaç wszelkie zmiany w tej
dziedzinie i zastanawiaç si´ nad długofalowymi konsekwencjami
 nowych form i obyczajów edukacyjnych. U progu czasów nowo˝ytnych
takà nowoÊcià były wyjazdy na zagraniczne studia, podejmowane przez
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mieszkaƒców paƒstwa polsko-litewskiego nieporównanie cz´Êciej ni˝
w Êredniowieczu.

1. Charakter i specyfika zjawiska

Podró˝owanie, rozumiane jako przemieszczanie si´, połàczone
z ciàgłym poznawaniem nowych obszarów, załatwianiem interesów, ˝y-
ciem towarzyskim, jest – co oczywiste – stale obecne w naszych dzie-
jach. W ciàgu wieków zmieniały si´ formy podró˝owania oraz Êrodki
techniczne, które stopniowo pozwalały pokonywaç coraz wi´ksze dys-
tanse. Niezmienne pozostawały natomiast najwa˝niejsze jego przyczyny
– ch´ç eksploracji nieznanych terenów, wymiana handlowa, potrzeby
religijne, a tak˝e szeroko pojmowana edukacja – choç w ró˝nych okre-
sach, regionach oraz Êrodowiskach ró˝ne motywy odgrywały pierwszo-
planowà rol´.

Nas, powtórzmy, interesowaç b´dzie podró˝niczy epizod, zwiàzany
z zagranicznymi wyjazdami edukacyjnymi w okresie staropolskim, roz-
patrywanymi w kontekÊcie ówczesnego systemu kształcenia szlachty
oraz elit mieszczaƒskich. Zjawisko wydaje si´ warte rozwa˝enia, jako ˝e
system edukacji nie tylko pełni funkcje o zasadniczym społecznie zna-
czeniu, okreÊlajàc szanse cywilizacyjne kolejnych generacji, ale te˝ bar-
dzo wiele mówi o społeczeƒstwie, jego stosunku do wartoÊci i ich hie-
rarchii, o aspiracjach przedstawicieli ró˝nych grup i Êrodowisk oraz
o sposobach realizacji ˝yciowych planów.

Istnieje poglàd, tak˝e dziÊ niekiedy wyra˝any, ˝e system edukacji
z pewnym opóênieniem dopasowuje si´ do społecznych przemian oraz
wynikajàcych z nich oczekiwaƒ wobec kierunków i form kształcenia, ˝e
cechuje go swoista inercja.2 Zdarzajà si´ wszelako sytuacje, kiedy uno-
woczeÊniony system edukacji modernizuje społeczeƒstwo, zgodnie
z długofalowym planem i w ramach przemyÊlanej koncepcji realizowa-
nej przez Êwiadomà swych celów, elitarnà grup´ (reformy oÊwiecenio-
we przeprowadzali i aprobowali absolwenci szkół zreformowanych przez
Komisj´ Edukacji Narodowej).
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W staropolskim systemie edukacji, mimo pojawiania si´ instytucji
o ambicjach modernizacyjnych, jak Szkoły Nowodworskie w Krakowie,
skutecznie przygotowujàce do studiów wy˝szych, dostrzegamy raczej
dominacj´ elementów konserwatywnych, utrwalajàcych tradycyjnà hie-
rarchi´ wartoÊci. W ofercie krajowej były szkoły parafialne i katedralne,
dajàce kwalifikacje na poziomie zupełnie elementarnym, oraz edukacja
domowa. Akademia Krakowska pierwszy okres ÊwietnoÊci miała ju˝ za
sobà, druga wy˝sza uczelnia, czyli powołany do ˝ycia za panowania Ste-
fana Batorego Uniwersytet Wileƒski, funkcjonowała na bazie istniejà-
cego wczeÊniej kolegium jezuickiego i nie zdobyła jeszcze presti˝u zna-
czàco poszerzajàcego kràg jej oddziaływania. Utworzona w koƒcu XVI w.
Akademia Zamojska, wzorowana na paryskim Collège Royal i pomyÊla-
na jako uczelnia kształcàca kadry na potrzeby paƒstwa, nigdy nie ode-
grała takiej roli, o jakiej myÊlał jej twórca, kanclerz Jan Zamoyski. Od
pewnego momentu w pobli˝u był jeszcze protestancki Królewiec. Dla
elitarnych Êrodowisk ówczesnej Rzeczypospolitej najwyraêniej nie była
to oferta satysfakcjonujàca.

W tym kontekÊcie zagraniczne wyjazdy „do szkół”, które w XVI w.
osiàgn´ły wzgl´dnie masowà skal´, jawià si´ jako sposób zdobywania
wiedzy zaskakujàco nowoczesny, wyprzedzajàcy swój czas. Ponadto ma-
my tu do czynienia ze zjawiskiem szczególnie interesujàcym, realizacja
tego rodzaju edukacyjnej koncepcji wiàzała si´ bowiem z niemałymi tru-
dami i wyrzeczeniami, a ponadto wiele wzorców, z którymi podczas po-
dró˝y si´ stykano, nie było w kraju aprobowanych.

Wysłanie syna za granic´ „do szkół” wymagało zatem rodzicielskiej
determinacji ze wzgl´du na wysokoÊç niezb´dnych nakładów finanso-
wych. Koszty pobytu i nauki nale˝ało pokryç w gotówce, a w systemie
gospodarki szlacheckiej było jej nieproporcjonalnie mało w stosunku do
realnego poziomu zamo˝noÊci. Rodzic potencjalnego studenta-peregry-
nanta, który przywykł utrzymywaç siebie, rodzin´ i słu˝b´, korzystajàc
z systemu Êwiadczeƒ w naturze, musiał podjàç wysiłek, by zgromadziç
odpowiednie Êrodki, gdy˝ – jak wynika z zachowanej korespondencji –
na ogół ich brakowało. „Jednà piosenk´, jako WM jest w cudzym kraju,
Êpiewam i teraz jà szczyrze powtarzam, ˝e ja synowi swemu kosztu
i nakładu na nauki i çwiczenie prawdziwie nie ˝ałuj´, ujmujàc sobie
intraty swej” – pisał w lipcu 1641 r. Aleksander Ługowski do ksi´dza
Szymona Naruszowicza, preceptora i opiekuna Jasia Ługowskiego, stu-
diujàcego wtedy w Innsbrucku.3
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Jednak mimo kosztów i wyrzeczeƒ oraz trudnoÊci, jakie trzeba było
pokonywaç, formuła peregrynacyjna okazała si´ relatywnie popularna,
bo najwyraêniej istotna tak˝e z presti˝owego punktu widzenia.

Sens i cel zagranicznej edukacji odczytujemy w rodzicielskich in-
strukcjach, których autorzy ponosili wspomniane koszty, inwestujàc
w ten sposób w przyszłoÊç synów. Lektura tych tekstów, a tak˝e zacho-
wanej korespondencji, w której relacjonowano przebieg podró˝y i edu-
kacyjne post´py, wskazuje na du˝e zainteresowanie humanistycznymi
pràdami w kulturze, od koƒca XV w. coraz szerzej napływajàcymi do Pol-
ski. Dotarcie do ich êródeł traktowano jako kulturowe wyzwanie, które
wypadało podjàç. CiekawoÊç budziły sławne dzieła sztuki, budowle, for-
tyfikacje. Wierzono w korzyÊci płynàce z poznania cudzoziemskich oby-
czajów oraz rozwiàzaƒ instytucjonalnych.

Owa najszerzej pojmowana ciekawoÊç Êwiata oraz potrzeba intelek-
tualnej inspiracji były na tyle silne, by wytworzyç elitarny obyczaj dale-
kich podró˝y „do szkół”, a siła oddziaływania nowego wzorca okazała si´
trwała. W tym sensie staropolski system edukacji został wzbogacony
przez dodanie wa˝nego komponentu, co poÊrednio Êwiadczyło o zacho-
dzàcych przemianach społecznych i kulturowych.

2. Zagraniczna oferta edukacyjna

W tym miejscu wypada jednak kilka słów powiedzieç na temat mo˝-
liwoÊci edukacyjnych, jakie oferowały uczelnie wy˝sze w ówczesnej Eu-
ropie. U progu czasów nowo˝ytnych w systemie uniwersyteckim zaszły
bowiem istotne zmiany w stosunku do modelu Êredniowiecznego, który
kształtował si´ od koƒca XII w. i miał charakter uniwersalny. Na całym
kontynencie wykładano po łacinie, co oznaczało brak bariery j´zykowej.
Korzystali z tego tak˝e polsko-litewscy przybysze, zwłaszcza jeÊli – a tak
na ogół bywało – mieli za sobà kurs niektórych przynajmniej podstawo-
wych przedmiotów wchodzàcych w skład tzw. Trivium [gramatyka, re-
toryka i dialektyka (logika)] oraz Quadrivium [arytmetyka, geometria
(geografia), muzyka i astronomia].

Wszystkie uniwersytety europejskie miały zbli˝onà struktur´ organi-
zacyjnà, wzorowanà na uczelni w Bolonii (gdzie dominujàce było zna-
czenie studenckiego samorzàdu) albo w Pary˝u (gdzie o kształcie uni-
wersytetu decydowali przede wszystkim wykładowcy-mistrzowie).
Zgodnie z obowiàzujàcym wzorcem uczelnie prowadziły na ogół cztery
fakultety (sztuk wyzwolonych, prawa, medycyny i teologii), a co wa˝-
niejsze – wzajemnie uznawały swoje stopnie i tytuły naukowe – licen-
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cjata, bakałarza, magistra, doktora (przywilej papieski – licentia ubique
docendi – upowa˝niał do nauczania wsz´dzie, na całym obszarze chrze-
Êcijaƒstwa łaciƒskiego).

W systemie nauczania panowała wi´c ponadnarodowa powszech-
noÊç oraz wzajemne zaufanie co do poziomu nabywanych kwalifikacji.
Uniwersytety cieszyły si´ te˝ autonomià wobec KoÊcioła oraz władzy
Êwieckiej. Obowiàzywała w nich zasada elekcji władz na wszystkich
szczeblach, co oznaczało brak ingerencji zewn´trznej w hierarchi´ aka-
demickà, którà – przynajmniej w teorii – miały okreÊlaç jedynie kwalifi-
kacje naukowe i organizacyjne. Dodajmy, ˝e na przełomie XV i XVI w.
w Europie łaciƒskiej funkcjonowało ponad 60 uniwersytetów, a wÊród
nich Akademia Krakowska.4

U progu nowo˝ytnoÊci – w zwiàzku z pojawieniem si´ reformacji
oraz powstaniem paƒstw narodowych – opisana tutaj jednoÊç została
rozbita. Powstały liczne, cz´sto bardzo dobre, uniwersytety protestan-
ckie, m.in. w Wittenberdze, Heidelbergu, Tybindze, Lipsku, Bazylei,
 Genewie, Zurychu, a tak˝e w Królewcu. Oznaczało to trwały podział
uczelni (a po pewnym czasie tak˝e studentów!) według kryterium wy-
znaniowego.

Ponadto rozwój paƒstw nowo˝ytnych i rosnàce potrzeby ich admi-
nistracji zasadniczo przyspieszyły proces tworzenia nowych szkół aka-
demickich oraz zawodowych, oferujàcych studia prawnicze, medyczne,
techniczne oraz artystyczne i wojskowe. W konsekwencji gwałtownie
wzrosła liczba uniwersytetów zarówno w krajach katolickich, jak i pro-
testanckich. Decyzja o wyborze konkretnego oÊrodka była zatem trud-
niejsza i wymagała uwzgl´dnienia wi´kszej liczby czynników.

3. Model zagranicznej edukacji

Stworzenie takiego modelu, czy raczej schematu, utrudnia nie tyl-
ko mnogoÊç potencjalnych wariantów, lecz przede wszystkim społeczne
i majàtkowe zró˝nicowanie studenckiej zbiorowoÊci. Skłania nas to do
posłu˝enia si´ przykładem nie tyle typowym, co bogatym w edukacyjne
epizody. Przedstawimy pokrótce młodzieƒcze losy Jerzego Ossoliƒskie-
go, póêniej znanego dyplomaty i kanclerza wielkiego koronnego,  którego
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bez wàtpienia zaliczyç przyjdzie do staropolskiej elity.5 Wybór tej postaci
wynika tak˝e z faktu, ˝e zarówno sam Jerzy, jak i jego ojciec, Zbigniew
Ossoliƒski, pozostawili cenne pami´tniki, na kartach których znalazły od-
zwierciedlenie kwestie stricte edukacyjne, ale te˝ ich społeczny kontekst.

Systematycznà edukacj´ Jerzy Ossoliƒski rozpoczàł w wieku około
dziesi´ciu lat, kiedy został wysłany na trzy lata do kolegium jezuickiego
w Pułtusku (uznawanego za najlepsze w kraju). Nast´pnie, w roku
1607, udał si´ na cztery lata do Grazu, co odnotował w swoim pami´t-
niku: „(...) ociec wyprawieł mi´ z bratem starszym do Grazu 19 sep-
tembris, chcàc jego mieç na dworze arcyksià˝´cia Ferdynanda, a mnie
na nauce w tamtecznej akademijej”.6 Dodajmy, ̋ e arcyksià˝´ Ferdynand
był bratem polskiej królowej Konstancji, drugiej ̋ ony Zygmunta III. Mło-
dy Ossoliƒski nie zamieszkał jednak na ksià˝´cym dworze, lecz przy-
dzielono mu stancj´ w miejscowym konwikcie jezuitów.

Po powrocie i szeÊciomiesi´cznym odpoczynku przyszedł czas na za-
sadniczà cz´Êç zagranicznej peregrynacji 18-letniego ju˝ młodzieƒca:
„(...) abym pola nie zale˝ał, wyprawieł mi´ ociec wtórà razà do cudzej
ziemi”7 – czytamy w pami´tniku Jerzego. Dla ojca to te˝ było wydarze-
nie godne udokumentowania. Pod analogicznà datà, 24 kwietnia 1613
r., Zbigniew Ossoliƒski odnotował opuszczenie rodzinnego Klimontowa
i przybycie do Zgórska: „gdzie zaraz o wyprawie Jurka swego do cudzej
ziemie ad continuanda studia starałem si´ i wyprawiłem z łaski Bo˝ej
zdrowo 14 Maii do Lowanium, do którego 18 [maja] z Krakowa na Pra-
g´, na Norymberg pojechał – daj Bo˝e dobrotliwy szcz´Êliwie!”.8

Pierwszy rok przyszło Ossoliƒskiemu sp´dziç w Lowanium. „Na-
przód tedy – wspominał po latach – profesora jednego filozofijej najà-
łem, z którym privatim wszystek kurs filozofijej przez ten rok przerepe-
towałem i ostatek metafizyki. Drugiego tak˝e prywatnego miałem, ale
ju˝ z wielà publicznych kondyscypułów [współuczniów], który nam In-
stitutiones Iustiniani [zwód prawa spisany za czasów cesarza bizantyj-
skiego Justyniana, w VI w. n.e.] czytał i dysputacyje cz´ste odprawował
z niemałym po˝ytkiem”.

Edukacja miała zatem charakter zró˝nicowany: całkowicie prywat-
ny, jeÊli idzie o kurs filozofii, mieszany – to jest prywatny, ale z udziałem
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7 Ibidem, s. 34. 
8 Z. Ossoliƒski, Pami´tnik, oprac. J. Długosz, Warszawa 1983, s. 56, 76. 



innych słuchaczy – w przypadku komentarzy z zakresu prawa. Mo˝na
było tak˝e ucz´szczaç na publiczne wykłady. Z dost´pnej oferty nasz stu-
dent wybrał niderlandzkiego prawnika Gerarda Corseliusa (1568–1636)
oraz historyka i filologa klasycznego Erica Puteana, który omawiał dzie-
ło Quintusa Curtiusa Rufusa, rzymskiego historyka z I w. n.e., autora
historii Aleksandra Wielkiego. Dzi´ki tym wykładom – jak czytamy –
„wielkie çwiczenie w elokwencji młódê brała”.9

Nast´pnie Ossoliƒski skierował si´ do Francji, do Pary˝a, zwiedziw-
szy jednak po drodze Holandi´, Flandri´ i Angli´ „dla widzenia i przy-
patrzenia si´ rzeczom godnym, tak˝e zwyczajom ró˝nych narodów, co
wiele młodemu człowiekowi pomaga do godnoÊci i eksperiencyjej [do-
Êwiadczenia] w rzeczach”.10

W Pary˝u sp´dził kolejny rok. „Czas ten nie upłynàł mi darmo, bo
krom j´zyka francuskiego miałem profesora matematyka, wi´c i w Aka-
demijej tamtecznej publicznych lekcyj i dysputacyj nie opuszczałem,
ale nade wszystko stilum privato studio polerowałem, bioràc pomoc
z ustawicznego czytania oratorów i historyków przedniejszych. Exerci-
tia zaÊ miałem te: kawalkacyjà, lutnià i skoczka. Pomagała mi do bez-
pieczeƒstwa i obyczajów przystojnych konwersacyja z ludêmi znacz-
nymi w tamtym narodzie, tak˝e i dworowi tamtecznemu cz´ste
przypatrowanie si´, do czego mi pomagały akty publiczne, które w tym
roku były znaczne i g´ste”.11

Mamy zatem znowu do czynienia z kombinacjà zaj´ç prywatnych
(które zdajà si´ jednak przewa˝aç) oraz publicznych wykładów. Obok
konkretnych nabywanych kwalifikacji (znajomoÊç j´zyka francuskiego,
matematyki, stylu) oraz umiej´tnoÊci przydatnych w ˝yciu dworsko-to-
warzyskim (lekcje jazdy konnej, grania na lutni i taƒców) podkreÊlono,
a nawet wyeksponowano, korzyÊci płynàce z uczestniczenia w ˝yciu
dworu francuskiego – prowadzenia konwersacji oraz obserwowania
tamtejszych uroczystoÊci.

Trzeci rok Ossoliƒski sp´dził we Włoszech, głównie w Padwie, gdzie
uczył si´ włoskiego, polerował styl oraz umiej´tnoÊci retoryczne. Tam na-
pisał i – co wa˝ne – opublikował własnà rozpraw´ poÊwi´conà kwestiom
etycznym.12 Pod koniec roku 1615 udał si´ do Rzymu, gdzie zatrzymał si´
prawie cztery miesiàce (19 grudnia 1615–13 czerwca 1616). „Zaczàłem
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9 J.Ossoliƒski, Pami´tnik, op.cit., s. 36–37. 
10 Ibidem, s. 41; zob.: L. Kubala, Jerzy Ossoliƒski..., op.cit., s. 8. 
11 J. Ossoliƒski, Pami´tnik, op.cit., s. 41. 
12 Questiones ethicae (według Ludwika Kubali – Questiones morales) zostały opubli-

kowane w Padwie w 1615 r. 



ten rok – zanotował w pami´tniku – mieszkaniem rzymskim, w którym
solita exercitia i studia traktowałem, przy przypatrowaniu si´ rzeczom
godnym i konwersacyjej ludzi wielkich ró˝nych profesyj, o które w tym
mieÊcie nie trudno”.13 Przynajmniej jednà z takich postaci mo˝emy zi-
dentyfikowaç: był to dominikanin Abraham Bzowski, autor Roczników ko-
Êcielnych, wa˝na postaç w Kurii Rzymskiej.14

Z Rzymu młody Jerzy wyjechał jeszcze na krótko do Neapolu. Zwie-
dzał miasto i poÊwi´cał czas na „çwiczenie przystojnego na koniu sie-
dzenia pod sławnym we wszystkiej Europie mistrzem Horatio Pinta-
tio”. Gdy znów znalazł si´ w Rzymie, „drugiego miesiàca” otrzymał
wezwanie ojca do powrotu. Do polecenia si´ zastosował, „nie chcàc opu-
Êciç okazji dobrej”, w którym to okreÊleniu dopatrujemy si´ ch´ci wy-
korzystania koniunktury i otwierajàcych si´ mo˝liwoÊci zwiàzanych
z politykà wschodnià Rzeczypospolitej.15

Podsumowujàc: była to peregrynacja długa, bogata i ró˝norodna.
Charakteryzowała jà – bardzo typowa dla staropolskich woja˝y – kombi-
nacja nauki prywatnej, z zasady odbywanej pod okiem towarzyszàcego
paniczowi opiekuna-preceptora, oraz słuchania wykładów sławnych
profesorów, a tak˝e sumiennego wykorzystywania atrakcji miejsca: kon-
taktów na dworze, jak w Pary˝u, czy te˝ nauki jazdy konnej, z której
w ówczesnej Europie słynàł Neapol.

Zadowolenie deklarował ojciec peregrynanta. W zapiskach Zbignie-
wa Ossoliƒskiego znalazł si´ bowiem wpis odnotowujàcy szcz´Êliwy po-
wrót syna i wyra˝ajàcy – fakt, ˝e lakonicznie – satysfakcj´ z efektów po-
dró˝y: „7 Augusti [1616] wrócił mi si´ tandem z cudzej ziemie syn Jerzy
z nie najgorszym profektem [korzyÊcià] w j´zykach i naukach”.16

4. Realia uniwersyteckie – realia edukacyjne

Spójrzmy zatem oczyma staropolskich peregrynantów na zagranicz-
ne realia uniwersyteckie, zwracajàc przy tym uwag´ na zdumiewajàce
niekiedy podobieƒstwa z dzisiejszymi.
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13 J. Ossoliƒski, Pami´tnik, op.cit., s. 43–44. 
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skiewskiego, warto wi´c było zawczasu znaleêç si´ w jego otoczeniu. 

16 Z. Ossoliƒski, Pami´tnik, op.cit., s. 76. 



Miejsca preferowane

Wybór trasy i miejsc postoju nie był przypadkowy. Na decyzj´ wpły-
wało wiele czynników, wÊród których na pierwszym miejscu, jak si´
 wydaje, wypada wskazaç renom´ wykładajàcych w danym oÊrodku
 profesorów.

Przeje˝d˝ajàc w 1611 r. przez Aquapendente, w drodze z Florencji do
Rzymu, Jakub Sobieski zanotował jedynie, ̋ e z miasteczka tego pochodził
sławny profesor padewski, medyk Geronimo Fabrizio Aquapendente
„i w chirurgijej, i w anatomijej równego sobie nie majàcy w chrzeÊcijaƒ-
stwie”. W zredagowanym po latach pami´tniku z podró˝y Sobieski nie tyl-
ko odnotował z nieukrywanà satysfakcjà, ̋ e uczonego tego – choç ju˝ bar-
dzo s´dziwego – udało mu si´ jeszcze spotkaç, lecz tak˝e przestawił jego
lapidarnà charakterystyk´: „Osobà mały, ale umiej´tnoÊcià wielki. I siła
nie tylko z ró˝nych włoskich kàtów, ale i z ró˝nych transmontaƒskich
paƒstw jeêdzili do niego ludzie na leki i szcz´Êliwie si´ im wiodły”.17

Postaç uczonego okazała si´ w tym przypadku jedynym peregrynan-
ckim skojarzeniem, dodajàc presti˝u miejscowoÊci, z której sławny me-
dyk pochodził. Zdaje si´ to poÊrednio Êwiadczyç o zasadniczym znacze-
niu, jakie dla rangi poszczególnych oÊrodków akademickich miały
postacie sławnych profesorów. Co prawda dzisiejsze uniwersytety tak˝e
lubià si´ chwaliç noblistami w gronie kadry nauczajàcej, ale wydaje si´,
˝e w czasach minionych presti˝ uczelni, a zatem jej popularnoÊç i siła
przyciàgania były w jeszcze wi´kszym stopniu uzale˝nione od renomy
konkretnych wykładowców.

„Mi´dzy filozofami primas był [Cezar] Cremonius, ten philosophiam
discipulis dictabat [wykładał uczniom filozofi´], nie z napisanej w do-
mu karty, ale na pami´ç, jak kiedy ksiàdz na katedrze ka˝e, cudowne
ingenium [zdolnoÊç]” – entuzjazmował si´ sławà i talentami oratorski-
mi sławnego profesora padewskiego Maciej Vorbek-Lettow (przyszły le-
karz króla Władysława IV), który podró˝ował w drugiej dekadzie XVII w.
i pod koniec 1612 r. przybył do Padwy. Z dalszej relacji wynika, ˝e zna-
ni profesorowie wykładali tam na wszystkich fakultetach, najsławniejszy
zaÊ był jurysta Jacobus Gallus (1525–1618).18

Teodor Billewicz, który odwiedził Padw´ dokładnie 65 lat póêniej,
zwracał z kolei uwag´ na wszechstronnoÊç edukacji oferowanej w tam-
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17 J.Sobieski, Peregrynacja po Europie [1607–1613]. Droga do Baden [1638], oprac.
J. Długosz, Wrocław 1991, s. 185. 

18 M.Vorbek-Lettow, Skarbnica pami´ci. Pami´tnik lekarza króla Władysława IV,
oprac. E. Galos i F.Mincer, Wrocław 1968, s. 43. 



tejszej akademii, „która na całà włoskà ziemi´ sławna, bo si´ wszytkie
studia, a najwi´cej medica tractantur [nauki medyczne sà uprawiane]”.19

Czynnikiem po˝àdanym, branym cz´sto pod uwag´, był kameralny
charakter oÊrodków uniwersyteckich. Maciej Rywocki, opiekun i pre-
ceptor młodych Kryskich – Wojciecha i Szcz´snego, synów wojewody
mazowieckiego Stanisława, w 1584 r. wypowiadał si´ za przedłu˝eniem
pobytu swych podopiecznych w Padwie, „gdy˝ widz´ – argumentował –
˝e spokojniejszego miesca do nauki nigdzie nie masz, jako w Padwi”.20

W 1613 r. Jerzy Ossoliƒski wybór Lowanium jako pierwszego miejsca
swych zagranicznych studiów tłumaczył faktem, ˝e „było to miasto na-
tenczas do takowej profesyjej wielce sposobne i uczonych ludzi najko-
chaƒsze gniazdo”,21 natomiast Jan Heidenstein, który przybył do tego
oÊrodka w roku 1631, wyjaÊniał jego presti˝, a wi´c i swojà motywacj´,
nast´pujàcym zdaniem: „Przeto to odludzie, jakby ukrywajàce Akade-
mi´ sprawiło, ˝e pozyskała sobie splendor i pewnà okreÊlonà sław´,
dzi´ki du˝ej liczbie uczonych profesorów i tłumowi napływajàcych ze-
wszàd studentów”.22

Najwyraêniej organizatorzy studenckich pobytów obawiali si´ nega-
tywnego wpływu wielkich aglomeracji na morale swych podopiecznych.
Kameralna lokalizacja obni˝ała te˝ koszty pobytu i nauki, co oczywiÊcie
nie było pozbawione znaczenia.

Warunki studiowania

Nie nale˝y wszelako nadmiernie idealizowaç jakoÊci zagranicznego
nauczania, a tak˝e warunków tamtejszego studiowania. Przestrzegajà
przed tym liczne wzmianki w peregrynanckich diariuszach, odnoszàce
si´ tak˝e do miejsc uznawanych za najbardziej presti˝owe. Maciej Ry-
wocki w liÊcie do wojewody Kryskiego, wysłanym z Wenecji 31 grudnia
1584 r., tak opisywał sytuacj´ swoich podopiecznych w Padwie: „A to
ani do Akademie, ani do Jezuitów chodzà, plurimos doctissimos con-
sulti, bo w akademii dissolutio, non studium, na czas i doktorowi czy-
taç nie dajà. Jezuitów te˝ ˝aden si´ nam trzymaç nie radzieł, bo i tam
nil studii”. W tej sytuacji młodzi Kryscy wraz z dwoma innymi studen-
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tami z Polski, Franciszkiem Lipskim i Piotrem Opaliƒskim, zostali zmu-
szeni do korzystania z prywatnych usług dydaktycznych, generujàcych
– rzecz jasna – wy˝sze koszty: „do mnicha chodzà i loiki i retoryki za-
raz słuchajà; et id melius, choç na miesiàc dajà dwa czyrwone złote, bo
jedno ich oÊm, którzy si´ uczà”.23 Dziesi´ç lat póêniej nie mniej kry-
tycznie na temat realiów padewskich wypowiadał si´ Stanisław Reszka,
znany podró˝nik i dyplomata.24

Ciekawy opis realiów akademickich w Sienie zawdzi´czamy tak˝e
Jasiowi Ługowskiemu, wspominanemu tu ju˝ młodzieƒcowi z rodziny
Êrednioszlacheckiej, który swojà wypraw´ edukacyjnà odbywał w latach
1639–1643. Na kartach lakonicznego, ale własnor´cznie pisanego po
łacinie diariusza tej podró˝y, który zachował si´ w jednym z notatników
szkolnych Jasia, czytamy: „Akademia w Sienie jest wprawdzie, jak po-
wiadajà, od dawnych czasów, ale uczàcych si´ brak, a jeÊli i ma nie-
licznych, to sà kompletne nieuki. Nie pozwalajà profesorom wykładaç;
zaraz, gdy tylko zacznie, hałasujà, krzyczà, rzucajà kamieniami tak,
˝e tamci muszà wyjÊç i cała akademia tonie w brudach. Kto nie zna na-
tury Włochów, tam jà zobaczy wymalowanà: nie ma jednej Êciany, na
której by nie był wymalowany członek m´ski...”. Wàtek sproÊnych na-
pisów był dalej doÊç szczegółowo rozwijany.

Z lektury innych fragmentów wynika jednak, ˝e obraz tego oÊrodka
wcale nie był jednoznacznie negatywny. „Wykładane tam sà wszystkie
nauki, bowiem uczeni, a zwłaszcza ci ze Sieny, sà najuczeƒsi” – kon-
statował Ługowski, podkreÊlajàc powszechnie znane zalety j´zyka tos-
kaƒskiego, który tam właÊnie wyst´powaç miał w najczystszej formie;
„Siena – kontynuował – wysyła uczonych do innych włoskich akademii
i jest prawie seminarium uczonych. Ci sà bystrzy, dociekliwi i praco-
wici (...) Warto te˝ zobaczyç akademie, gdzie m´˝owie w obecnoÊci dam
rozprawiajà w uj´ciu politycznym, historycznym, krasomówczym, filo-
zoficznym, poetyckim po toskaƒsku i tylko o miłoÊci. Potem przynoszà
damom smakołyki, wina malwatyckie i inne rzeczy, i potem taƒczà, i to
sà uroki Sieny”.25

Dodajmy, ˝e realia edukacyjne, a zwłaszcza post´py w naukach sà
przedstawiane raczej w pozytywnych barwach. Ich opisy zawdzi´czamy
bowiem samym studentom albo ich opiekunom, adresatami sprawoz-
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daƒ zaÊ byli na ogół rodzice studentów. „Czasu tu w Lipsku JM darmo
nie traci i na ka˝dy dzieƒ kilka lekcyj słucha, in iure, in mathematicis,
in philosophias, wi´c i w niemieckim j´zyku co dzieƒ godzin´ si´ çwi-
czy. Odprawiwszy lekcje szermuje, a kiedy pogoda, na koniu si´ prze-
je˝d˝a” – pisał 20 stycznia 1602 r. Salomon Rysiƒski, opiekun młodego
Krzysztofa Radziwiłła, syna Krzysztofa Radziwiłła Pioruna. Drugi opie-
kun młodego Radziwiłła, Samuel Filipowski, w tym samym czasie za-
pewniał zatroskanego ojca o post´pach swego podopiecznego w nauce
niemieckiego, choç podkreÊlał zarazem, ˝e w otoczeniu młodego pani-
cza przydałby si´ ktoÊ sprowadzony z kraju, kto by władał biegle tym
właÊnie j´zykiem.26

Wymogi reprezentacyjne generujà dodatkowe koszty

Zagraniczne studia ówczesnej młodzie˝y, głównie szlacheckiej, oce-
niamy co prawda jako zjawisko wzgl´dnie masowe (oczywiÊcie
w ówczesnym, niedemokratycznym sensie), pami´taç jednak musimy
o wielkim zró˝nicowaniu, tak˝e majàtkowym, podró˝ujàcych. Troski
zwiàzane z kosztami edukacyjnych podró˝y nieobce były wszystkim, ale
przecie˝ kłopoty finansowe doskwierały poszczególnym studentom oraz
ich opiekunom w nierównym stopniu.

Najwi´cej wzmianek na ten temat odnajdujemy w korespondencji
preceptorów z pozostałymi w kraju rodzicami aktualnych studentów.
Nadawcy cz´sto tłumaczyli w ten sposób przekroczenie limitu wydatków
albo po prostu eksponowali swà skrz´tnoÊç oraz godnà pochwały
oszcz´dnoÊç. Wspominany ju˝ Maciej Rywocki, referujàcy wojewodzie
Kryskiemu realia pobytu jego synów w Padwie, sugestywnie wspominał
o „padewski drogoÊci”, która notabene i tak miała byç niczym w porów-
naniu z cenami pobytu w Rzymie.27 Doniesienia podobnej natury spo-
tykamy niezmiernie cz´sto.

Przykład ekstremalny, pokazujàcy skal´ wydatków zwiàzanych z re-
prezentacjà oraz obowiàzkami towarzyskimi, ale tak˝e specyficzny cha-
rakter wi´zi mi´dzy zamo˝nymi studentami a kadrà profesorskà, odnaj-
dujemy w listach Samuela Filipowskiego, opiekuna młodego Krzysztofa
Radziwiłła.
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Roczne wydatki Krzysztofa Radziwiłła podczas pobytu edukacyjnego
w Lipsku, u progu XVII w., wynosiły 4000 zł, a czasem przekraczały na-
wet 7000.28 „Kazał W.K.M. panu Krzysztofowi z wielkimi ludêmi zna-
jomoÊç braç i zachowanie, a J.M. si´ tym tytułem ksià˝´cym ogłosił
(który nabarziej mieszek W.M. niszczy)” – pisał w paêdzierniku 1601 r.
Filipowski do Krzysztofa Radziwiłła seniora, wyliczajàc dalej, ˝e „na
çwierç roku na samà tylko straw´ wychodzi tysiàc złotych, tylko szeÊç
potraw na obiad, na wieczerzy tak˝e”.

Decydujàca była bowiem liczba konsumentów: „W niedziel´ ka˝dà
bywajà profesorowie u J.M. na obiedzie, a to kolejà, gdy˝ tam profeso-
rów jest kilka trzydzieÊci, tedy J.M. w jedn´ dwóch prosi, a˝e si´ tak
wszyscy obidà, a to dlatego, aby z nimi rozmowy miewał i çwiczył si´,
gdy˝by inaczej ˝adnego po˝ytku z owego tam mieszkania nie odniósł”
– kontynuował Filipowski, precyzujàc, ˝e owi dwaj profesorowie, którzy
Krzysztofa privatim uczà, „ci ustawicznie z J.M. bywajà i jadajà”; po-
nadto „z kolegium (...) zawsze J.M. prowadzi kilkanaÊcie profesorów”,
a dodaç jeszcze trzeba miejscowà szlacht´ oraz osoby utytułowane, któ-
re „umyÊlnie przychodzà, aby si´ z J.M. poznali”.29 „Nu˝ inszy grafo-
wie, co sam na mieÊcie stojà, konsyliarze, kolegiaci – a˝ mi si´ ju˝ w gło-
wie, widzi Bóg, zawraca, bo nie jako w szkole, ale jakobyÊmy na dworze
cesarskim mieszkali”.30

Za˝yłoÊç z profesurà

A˝ tak hojne Êwiadczenia studenta na rzecz grona profesorskiego
z pewnoÊcià nie były regułà, ale ten specyficzny rodzaj za˝yłoÊci stano-
wił, jak si´ wydaje, wa˝nà cz´Êç ówczesnych realiów edukacyjnych.
Z obustronnymi zresztà i trudnymi do zakwestionowania korzyÊciami,
choç mo˝na tak˝e zapytaç, czy ten rodzaj relacji zawsze sprzyjał post´-
pom w nauce.

Âwiadectwo owej specyficznej familiarnoÊci kontaktów odnajdujemy
tak˝e w pami´tnikach Jana Heidensteina, syna Jana – znanego history-
ka w czasach Stefana Batorego. Młody Heidenstein, który dotarł do Lo-
wanium 15 czerwca 1631 r., tak opisywał organizacj´ swego pobytu na
sławnej uczelni: „Przede wszystkim wynajàłem gospod´ u znakomitego
pana Piotra Castellana, doktora medycyny, w cenie 300 florenów bra-
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banckich za mnie, a 200 za sług´,31 nie liczàc opłaty, którà pobierał na
poczet lektury (wykładał mi bowiem Tacyta). Gdy zmarł po trzech
czwartych roku, udałem si´ do innego, znanego w tym czasie i prze-
sławnego m´˝a, znakomitego pana Eryka Puteanusa, doradcy, histo-
riografa i profesora królewskiego.32 Zapłaciłem mu za roczne utrzyma-
nie 360 za mnie i 200 za sług´. Przyjemnie było z nim mieszkaç, gdy˝
nie mniej jego nauk´, ni˝ cnot´ podziwiałem i starałem si´ naÊladowaç.
Łagodny w obyczajach, słodki w mowie, powabny w j´zyku, a przy tym
znany z wielu dowodów cnót”.

WÊród swoich profesorów Heidenstein wymienił tak˝e Mikołaja
 Vernulanusa (1583–1649), który wykładał mu logik´, fizyk´, etyk´, eko-
nomi´ i polityk´, a tak˝e znanego teologa, dominikanina Tomasza Leo-
nardi (1596–1668), który – jak czytamy w pami´tniku – „w czasie pry-
watnych rozmów ostrzył mój umysł, abym wykształcony i wsparty
staraniem oraz troskliwoÊcià tak wielkich i sławnych nauczycieli nie
uległ czemuÊ budzàcemu wstyd i niesław´”.33

Student z dalekiego kraju, tak˝e niezbyt zamo˝ny, wynajmował za-
tem stancj´ w domu wykładowcy, co w oczywisty sposób wpływało ko-
rzystnie na przebieg edukacji i nadawało relacjom akademickim fami-
liarny charakter.

Dominacj´ prywatnych kontaktów studentów z profesorami po-
twierdzajà wspomnienia Macieja Vorbek-Lettowa, który równie˝ – choç
nieco wczeÊniej, bo na poczàtku drugiej dekady XVII w. – dotarł do Lo-
wanium, gdzie wyst´pował w charakterze opiekuna młodych Sapiehów,
Fryderyka i Aleksandra: „A ˝e pani´ta prywatnego naj´li preceptora,
aby im „Institutiones iuris”34 czytał (do szkół publicznych pro forma
chodzili, i to tylko na lekcyje Ericjusza Puteana, czytajàcego in trilin-
gui collegio [w kolegium trójj´zycznym] ethicam Aristoteli i retoricam,
do niego i na prywate chodzili jako eloquentiae profesora), za ichmo-
Êciami nosiç teki musiałem, a te˝ przysłuchiwałem si´ lekcyjom, nie
chcàc nadaremno siedzieç”.35

Jeszcze ciekawsze wydajà si´ opinie tego autora na temat uczelni
w Padwie, dokàd Lettow przybył 5 grudnia 1612 r.: „(...) jako˝ wyjàw-
szy Paryskà Akademi´, równej in Europa nie widz´, gdzie by zwłaszcza
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31 Piotr Castellan (1585–1632) wykładał w Lowanium grek´ i medycyn´; sługa Hei-
densteina nazywał si´ Zembecki. 

32 Eryk Puteanus (1574–1646) był sławnym historykiem i latynistà. 
33 Peregrynacja Jana Heidensteina..., op.cit., s. 34–35. 
34 Podr´cznik prawa cywilnego, spisany w VI w. n.e. w Bizancjum przez uczonego

Trebonianusa. 
35 L. Vorbek-Lettow, Skarbnica pami´ci..., op.cit., s. 41.



mniejszym nakładem mógł si´ uczyç studiosus. Byle si´ ich kilkanaÊcie
zebrało, je˝eli nie tego, to drugiego uproszà profesora, aby privatim czy-
tał, co gratis czynià, majàc za wielki honor i nagrod´, kiedy ci˝ ich pub-
licas lectiones słuchaç b´dà, do Akademii zaprowadzà i nazad do domu
po lekcyjach odprowadzà”.

Profesorowie uczà wi´c studentów za darmo, aby ich sobie zjednaç
i zyskaç na tym presti˝owo. T́ , jak˝e współczesnà motywacj´ Lettow wy-
raził expressis verbis: „Skàd profesorom wielka roÊnie reputatio u Rze-
czypospolitej Weneckiej i im wi´kszà frekwencyjà który profesor ma,
tym pr´dzej na wy˝szà i po˝yteczniejszà wymknà lektur´ [tu: awansu-
jà]”. Owa taktyka i dydaktyczna gorliwoÊç – czytamy dalej – podyktowa-
na jest konkurencjà: „˚e gratis privatim [za darmo prywatnie] uczà,
czynià i dla tej przyczyny: w szkołach ka˝dà lekcyj´ najmniej dwa pro-
fesorowie, cz´Êciej trzy, jednej godziny w równych auditoriis czytajà,
zatym idzie, ˝e który jest z nich uczeƒszym i sławniejszy, tym wi´kszà
miewa frekwencyjà audytorów. A˝eby concurrentes [współzawodniczà-
cy] pró˝nym subseliis [ławkom] nie czytali, captant studiosorum bene-
volentiam privata lectione [zdobywajà sobie przychylnoÊç studentów
prywatnym nauczaniem], aby pod nim publicam [publicznych wykła-
dów] słuchali i około nich si´ wieszali, co gdy czynià, roÊnie im apud
Rempublicam reputatio etiam apud academicos [znaczenie w Rzeczy-
pospolitej, a tak˝e wÊród profesury]”.

Ten obszerny fragment koƒczy uwaga na temat jakoÊci i techniki wy-
kładania, potwierdzajàca po raz kolejny, ˝e w najwy˝szej cenie były wy-
kłady wygłaszane z pami´ci, bez posługiwania si´ tekstem, a nawet no-
tatkami: „Tam ad calamum [do zapisania] publice nic nie dyktujà, ani
z karty praelegit [odczytuje] profesor, ale jak kaznodzieja na katedrze
ka˝e, uczy, autora interpretat; kto pilen i capax jest assequi mentem
docentis [zdoła pojàç myÊl wykładowcy], pisze, kto nie pilen, jak przy-
szedł, tak wynidzie”.36

5. Ewolucja staropolskich podró˝y edukacyjnych

Choç zagraniczne podró˝e „do szkół” zyskały sobie wa˝ne i trwałe
miejsce w systemie staropolskiej edukacji, ocena przydatnoÊci kwalifi-
kacji nabywanych podczas tych eskapad sprawia nam dziÊ niemałe trud-
noÊci. KorzyÊci były bowiem kombinacjà wiedzy i intelektualnego tre-
ningu z jednej strony oraz obycia w Êwiecie, uzupełnionego przez
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36 Ibidem, s. 44. 



zawarte znajomoÊci, z drugiej. W realiach Rzeczypospolitej szlacheckiej
wraz z upływem czasu pierwszy typ korzyÊci zdaje si´ ust´powaç dru-
giemu; to znaczy – nastawienie edukacyjno-intelektualne stopniowo
słabnie, a ogólna orientacja w Êwiecie zyskuje na znaczeniu.

DomyÊlamy si´, ˝e wynikało to z dwóch przyczyn ze sobà powiàza-
nych. Po pierwsze, udział młodzie˝y szlacheckiej i magnackiej w grupie
podró˝ujàcych wzrósł w XVII w. w stosunku do notowanego w poprzed-
nim stuleciu, a szlachecka dominacja w tym gronie oznaczaç mogła
mniejszà skłonnoÊç do regularnego studiowania; po drugie, nast´powa-
ła stopniowa weryfikacja przydatnoÊci nabywanych kwalifikacji. Skoro
zaÊ najwy˝szym celem była kariera dworska, to obycie i ogłada zyskiwa-
ły w konfrontacji z – powiedzmy – doktoratem obojga praw.

Dlatego w interesujàcym nas kontekÊcie skłonni jesteÊmy u˝ywaç
dwóch poj´ç: peregrinatio academica – jako syntetycznego okreÊlenia
podró˝y po wiedz´,37 oraz Grand Tour – odnoszàcego si´ do podró˝y ma-
jàcej na celu zdobycie ogólnego poloru, orientacji w Êwiecie, nawiàza-
nia stosunków.38 Ka˝de z tych okreÊleƒ kładzie akcent na odmienny
przebieg edukacyjnej peregrynacji, a tak˝e sygnalizuje nieco inny skład
społeczny podró˝ujàcej zbiorowoÊci.

Oba zjawiska wyst´powały zresztà – tak˝e w Rzeczypospolitej – sy-
multanicznie, choç zapewne z przesuni´ciem w czasie. Mo˝na przyjàç,
˝e młodzi z rodzin szlacheckich, a dokładniej rodzice odpowiedzialni za
ich wykształcenie, przejawiali – od XVI w. poczynajàc – du˝e aspiracje
edukacyjne i gotowi byli ponosiç ryzyko, a tak˝e niemałe koszty z tym
zwiàzane. Nabywane w ten sposób kwalifikacje okazały si´ jednak (po-
za pojedynczymi przypadkami jednostek naprawd´ wybitnych) mało
przydatne w dalszej karierze. Odbycie regularnych studiów, zwieƒczo-
nych tytułem naukowym, nie decydowało w stopniu zasadniczym o per-
spektywach młodego szlachcica. Jego przyszłoÊç okreÊlały bowiem
 rodowe koneksje, dost´p do jednego z systemów klientarnych lub bez-
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37 Terminu tego u˝yła Dorota ˚ołàdê-Strzelczyk w tytule swojej ksià˝ki o studiach
młodzie˝y z Rzeczypospolitej na uczelniach niemieckich: Peregrinatio academica. Stu-
dia młodzie˝y polskiej z Korony i Litwy na akademiach i uniwersytetach niemieckich
w XVI i pierwszej połowie XVII w., Poznaƒ 1996. 

38 Poj´cie to zacz´ło byç u˝ywane w drugiej połowie XVII w. Richard Lassels w 1670 r.
pisał o „Grand Tour of France” oraz „the Giro of Italy” – w kontekÊcie młodych Angli-
ków obje˝d˝ajàcych kontynent, choç samo zjawisko było oczywiÊcie wczeÊniejsze. War-
to dodaç, za Antonim Màczakiem, ˝e w j´zyku niemieckim istnieje rozró˝nienie na Aus-
bildungsreise i Bildungsreise. Pierwsze okreÊlenie kładzie nacisk na wykształcenie,
drugie zaÊ właÊnie na nabycie ogólnej orientacji w Êwiecie, zob.: A. Màczak, Peregryna-
cje. Woja˝e. Turystyka, Warszawa 2001, s. 137, 142. 



poÊrednio do dworu królewskiego albo aktywnoÊç publiczna – na forum
sejmikowym i sejmowym.

Inna natomiast była perspektywa mieszczan i tych wszystkich, którzy
rozwa˝ali wstàpienie w szeregi duchowieƒstwa. W ich przypadku wy-
kształcenie teologiczne, a tak˝e doktorat obojga praw, wydatnie zwi´ksza-
ły ˝yciowe szanse i perspektywy. Dla nich regularne studia nadal były at-
rakcyjne, ale to nie oni, lecz grupa szlachecko-magnacka decydowała
o kształcie edukacyjnych obyczajów. Wypada dodaç, ˝e – po okresie po-
czàtkowej fascynacji – stopniowo rosła te˝ nieufnoÊç wobec zachodnich
wzorców kulturowych. Zabezpieczeniem przed ich niekorzystnym od-
działywaniem miała byç osoba zaufanego preceptora, o du˝ych kompe-
tencjach w sferze programowej i wychowawczej, a tak˝e „objazdowy” cha-
rakter edukacji.

Opisana zmiana charakteru podró˝y edukacyjnych była zatem wy-
nikiem testowania ich przydatnoÊci przez kolejne generacje studentów.
Skoro realizacja dworskich aspiracji nie wymagała ju˝ pogł´bionej eru-
dycji, lecz wiedzy o charakterze bardziej dyletanckim, odpowiadajàca na
te potrzeby formuła Grand Tour zdominowała, tak˝e w XVIII stuleciu,
zagraniczny komponent staropolskiej edukacji.

6. Inspiracje i efekty długofalowe

Efekty podró˝y edukacyjnych to kwestia równie wa˝na, jak trudna
do jednoznacznej oceny. W jakim stopniu zagraniczne inspiracje kształ-
towały umysłowoÊç peregrynantów, czy i w jakim stopniu wpływały na
ich dalsze ˝ycie oraz przebieg ˝yciowych karier? Tak rozumiane kon-
sekwencje omawianego zjawiska trudno zmierzyç, ale te˝ trudno je
przeceniç. Kilka pokoleƒ przedstawicieli grup najbardziej w Rzeczypos-
politej wpływowych miało za sobà pewien zestaw edukacyjnych do-
Êwiadczeƒ, zawierajàcy swoisty wykład europejskiej ró˝norodnoÊci.
I choç zgodziç si´ przyjdzie z Antonim Màczakiem, który nowo˝ytnym
podró˝om po Europie przypisywał zasadniczà rol´ cywilizacyjnà, ciàgle
otwarte pozostaje pytanie, jakie konsekwencje miał ów edukacyjno-po-
dró˝niczy boom dla staropolskich realiów.

Panuje bowiem ogólne przekonanie, ˝e studiujàcy za granicà miesz-
kaƒcy Rzeczypospolitej powracali do kraju znaczàco odmienieni albo ra-
czej – wyraziÊcie ukształtowani. Towarzyszy temu ÊwiadomoÊç, ˝e od
wiedzy i umiej´tnoÊci zdobywanych w konkretnych dyscyplinach dale-
ko wa˝niejsze było ogólne „poznanie Êwiata”, uzmysłowienie sobie  skali
istniejàcych odmiennoÊci, ewentualne przyswojenie atrakcyjnych,
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 nowo czesnych rozwiàzaƒ cywilizacyjnych. Czy jednak w polsko-litew-
skiej rzeczywistoÊci XVI–XVII stulecia znajdziemy dostatecznie liczne
dowody na takie o˝ywcze oddziaływanie?

Mo˝na bowiem argumentowaç, ˝e absolwenci zagranicznych uczel-
ni, a tak˝e wszyscy inni, majàcy za sobà europejskà Grand Tour, choç
z reguły nale˝eli do elity społecznej i majàtkowej, a w ka˝dym razie sta-
nowili najbardziej pr´˝nà i wpływowà cz´Êç staropolskiego społeczeƒ-
stwa, nie zreformowali swojej ojczyzny według zachodnich wzorów,
o czym dalsze losy Rzeczypospolitej Êwiadczà jak˝e dobitnie. Poznanie
odmiennoÊci zapewne wpływało na elastycznoÊç myÊlenia, ale nie na ty-
le, by twórczo zakwestionowaç rodzime instytucje, struktury i przyzwy-
czajenia, a tak˝e skal´ wartoÊci aprobowanà od pokoleƒ.

Czy zatem najwa˝niejszym kapitałem zdobytym w czasie studiów nie
były zawarte wtedy znajomoÊci i przyjaênie z innymi studentami przy-
bywajàcymi z terenów Rzeczypospolitej? Czy wi´zi tego rodzaju nie mia-
ły zasadniczego znaczenia dla konfiguracji politycznych, w których two-
rzeniu dawni peregrynanci uczestniczyli w dalszych fragmentach swych
politycznych biografii? Czy nie odgrywała tu zasadniczej roli zarówno
wspólnota studenckich doÊwiadczeƒ i zawarte w specyficznych warun-
kach znajomoÊci, jak te˝ wyraêne podobieƒstwo ˝yciorysów i analogie
ich sekwencji edukacyjnej?39

Na kartach diariuszy oraz nadsyłanej do kraju korespondencji ch´t-
nie odnotowywano nowe presti˝owe znajomoÊci, i tak˝e takie, które okre-
Êliç mo˝na jako typowo kole˝eƒskie. „Zawarł te˝ tymi czasy JMÊç przy-
jaêƒ z ksià˝´ciem pomorskim, który tu niedawno do Lipska dla nauki
przyjechał, lat mu dopiero 19. Osobliwej ludzkoÊci i dobroci panic” – pi-
sał Salomon Rysiƒski, opiekun młodego Krzysztofa Radziwiłła, do jego oj-
ca, w liÊcie datowanym 20 stycznia 1602 r.40 O wczesnych kontaktach Sta-
nisława Fogelwedera z przyszłym kanclerzem Janem Zamoyskim,
zarówno poza granicami kraju, jak i na dworze Zygmunta Augusta oraz
biskupa Piotra Myszkowskiego, pisał przed laty Łukasz Kurdybacha.41
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39 Sugesti´ tego rodzaju sformułował przed laty Stanisław Windakiewicz, zastana-
wiajàc si´ nad karierami polskich absolwentów uniwersytetu w Padwie. Niestety, ten
znakomity uczony nie podał podstawy swoich obliczeƒ, uniemo˝liwiajàc weryfikacj´
twierdzeƒ i w ten sposób utrudniajàc dalsze na ten temat rozwa˝ania, zob.: S. Winda-
kiewicz, I Polacchi a Padova, w: Omaggio dell’Accademia Polacca di Scienze e Lettere
all’Università di Padova nel settimo centenario della sua fondazione, Cracovia 1922,
s.13–14; zob. te˝: C. Backvis, Jak w XVI w. Polacy widzieli Włochy i Włochów, w: C. Bac-
kvis, Szkice o kulturze staropolskiej, oprac. A. Biernacki, Warszawa 1975, s. 693–694. 

40 Cyt. za: A. Sajkowski, OpowieÊci misjonarzy..., op.cit., s. 240. 
41 Ł.Kurdybacha, Stanisław Fogelweder, humanista i dyplomata polski XVI w., Lwów

1929, s. 184 i nast.



To jednak były raczej znajomoÊci mi´dzy partnerami, których pozycje
nie były równorz´dne. Ale ju˝ epizod edukacji padewskiej, który – jak pa-
mi´tamy – w 1584 r. połàczył studenckà wspólnotà Wojciecha i Szcz´s-
nego, wojewodziców Kryskich, z Franciszkiem Lipskim, przyszłym archi-
diakonem ł´czyckim i kanonikiem gnieênieƒskim, oraz Piotrem
Opaliƒskim, póêniejszym krajczym koronnym (zm. 1600),42 nale˝ałoby
uznaç za solidnà podstaw´ ewentualnych długotrwałych wi´zi. W tym sa-
mym mniej wi´cej czasie, pod koniec XVI w., na krajowej scenie wyrazi-
Êcie widoczna jest działalnoÊç grupy wybitnych „padewczyków”. Nale˝eli
do niej m.in.: Jan Kochanowski, Łukasz Górnicki, Andrzej Patrycy Ni-
decki i Jan Zamoyski, którzy we włoskiej uczelni studiowali w latach 50.
oraz 60. i od tego czasu utrzymywali ze sobà regularne kontakty.

Deklaracje dotyczàce takiej właÊnie genezy silnych i długotrwałych
wi´zi formułowano zresztà expressis verbis. W 1615 r. Jerzy Ossoliƒski,
jadàc z Padwy do Rzymu, zatrzymał si´ w Bolonii, gdzie „kilka niedziel
strawiłem – zanotował w pami´tniku – gwoli przyjaêni pp. Mikołaja
i Prokopa Sieniawskich, która od pierwszej znajomoÊci do˝ywotnie
w nas trwa, ale osobliwie w panu Prokopie, dzisiejszym chorà˝ym ko-
ronnym”.43 „Prosz´ racz W.M. przyjacielskie słu˝by me zaleciç per occa-
sionem Jmç P. Wojewodzie malborskiemu [Fabian Czema], a przypo-
mnieç ˝eÊmy byli Schul-bruder...” – pisał z Rzymu kardynał Stanisław
Hozjusz do Jana Działyƒskiego, wojewody chełmskiego, w liÊcie dato-
wanym 19 paêdziernika 1577 r.44 To najbardziej chyba jednoznaczny
przykład powoływania si´ na wi´ê z ławy szkolnej, dost´pny w zacho-
wanej korespondencji.45

Słuchaczom tego wykładu pragn´ zatem, ju˝ na zakoƒczenie, ˝y-
czyç nie tylko wspaniałych doznaƒ intelektualnych i emocjonalnych na
macierzystym uniwersytecie oraz w trakcie mo˝liwie licznych poby-
tów w innych oÊrodkach akademickich, ale tak˝e – wzorem Jana Ko-
chanowskiego, Jana Zamoyskiego, Andrzeja Patrycego Nideckiego i Łu-
kasza Górnickiego – nawiàzania trwałych studenckich przyjaêni, które
stanà si´ najwa˝niejszym bodaj punktem odniesienia w Paƒstwa póê-
niejszym, całkiem ju˝ dorosłym ˝yciu.
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42 Macieja Rywockiego ksi´gi peregrynanckie..., op.cit., s. 190. 
43 J.Ossoliƒski, Pami´tnik, op.cit., s. 43. 
44 A. Grabowski, Staro˝ytnoÊci historyczne polskie, czyli pisma i pami´tniki do dzie-

jów dawnej Polski, t. II, Kraków 1840, s. 270. OkreÊlenie wywodzi si´ rzecz jasna od nie-
mieckiego: die Schule – szkoła; der Bruder – brat.

45 Stanisław Hozjusz uczył si´ najpierw prywatnie w Wilnie, a nast´pnie w Akademii
Krakowskiej; potem studiował teologi´ w Bolonii oraz w Padwie; nie jest jasne, w któ-
rym z tych oÊrodków zetknàł si´ z Fabianem Czemà.



Abstract

European inspiration or historical educational journeys

The Article attempts to inquire into premises encouraging young
people in 16th –18th Centuries Poland to undertake journeys to foreign
schools and academies as well as their progress and effects. Basing on
historical sources such as diaries and private correspondence, the Aut-
hor not only attempts to come up with a portrait of a typical “ERAS-
MUS student” of the Renaissance and Baroque, but also to highlight
specific features of education in that era. This includes discussion of
premises which prompted Polish and Lithuanian gentry and burgher
youth to choose education in Western European countries. For them
such journeys presented quite unique and relatively popular opportu-
nity for development in both educational and social aspects. Threats in-
herent in such a peregrinatio academica, with being very far from ho-
me for very long, and are also pointed out. The Author describes how
the education worked and how individual academic institutions used to
build their prestige in times in question (finding it not really different
from our days). Finally, the question is asked about the influence the
phenomenon of educational journeys had upon the history and growth
of Poland.
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