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napomnienia Łubieńskiego „zakiełkowały jakoby nasiona”21: „Napisałem coś 
o Bugu Twoim. [...] Tę nową moją poezję zawdzięczam niskiej, polnej chatyn-
ce w Płońsku [...]. Lecz najwięcej zawdzięczam Tobie, mojemu Apollinowi, 
który przyjmowałeś mnie często w Wyszkowie i w Broku, w pełnych uroku 
Twych wioskach i miasteczkach”22. Łubieński interesował się poezją Sarbiew-
skiego, regularnie zapoznawał się z powstającymi utworami i zachwycał się 
nimi. W jednym z listów do poety stwierdza: „Czytałem i ponownie czytam 
w nowym wydaniu Twoje poematy, owoc Twego boskiego talentu, i nic nie 
dodam do tych pochwał, którymi uczeni mężowie unieśmiertelniają Twoje 
nazwisko. Sprawiedliwie i uczenie ocenili Cię. Podpisuję się pod wszystkimi 
bez wyjątku ich sądami”23.

Przyjacielskim napomnieniom czy sugestiom towarzyszył zatem podziw 
biskupa dla geniuszu poety z Mazowsza. O sobie zaś Łubieński pisał: „Nigdy 
nie dotykałem liry Apollina ani też nigdy nie śniłem o tym, że zasiądę na Par-
nasie o dwu wierzchołkach, ani nie piłem ze źródła pegazowego”24. Sarbiewski 
cenił Łubieńskiego jako człowieka wszechstronnie wykształconego, wrażli-
wego, cenił też jego twórczość. Łubieński o tym wiedział – w jednym z listów 
od poety przeczytał: „Nie mogę się uważać za męża niewykształconego ani 
też odczuwać szlachetnego zawstydzenia, gdy odbieram pochwały od Ciebie 
przepełnionego natchnieniem prawie niebiańskim. Wyznać Ci muszę, że wiele 
zawdzięczam Ci z powodu świadectw, jakie wydał o mnie Twój przesławny 
i znakomity umysł”25. 

Choć Łubieński nie uprawiał poezji, to jednak pisarstwo nie było mu obce. 
Zaliczany jest – obok Samuela Nakielskiego, Stanisława Szczygielskiego, 
Stefana Damalewicza czy Szymona Starowolskiego – do grona siedemnasto-
wiecznych pisarzy historycznych. Pozostawił po sobie między innymi opis 
wojny domowej w toczącej się Polsce w latach 1606-1609, biografi ę swego 
znakomitego protektora, podkanclerzego koronnego i biskupa kujawskiego 
Macieja Pstrokońskiego, a przede wszystkim żywoty biskupów płockich. In-
formował Sarbiewskiego o postępach w swojej pisarskiej twórczości. W liście 
napisanym w zamku biskupów płockich w Broku nad Bugiem w październi-
ku 1635 roku prosił go o opinię na temat biografi i swoich poprzedników na 
stolicy biskupiej w Płocku i o korektę tekstu: „Przesyłam Ci napisane przeze 
mnie żywoty zmarłych biskupów płockich, poddając je zarazem pod Twój 

21  List M.K. Sarbiewskiego do S. Łubieńskiego, Warszawa, 29 XII 1637, w: Korespondencja 
Macieja Kazimierza Sarbiewskiego ze Stanisławem Łubieńskim, s. 159.

22  Tamże, 159n.
23  List S. Łubieńskiego do M.K. Sarbiewskiego, Brok, 21 VIII 1633, s. 109.
24  List S. Łubieńskiego do M.K. Sarbiewskiego, Wyszków, 27 XII 1637, w: Korespondencja 

Macieja Kazimierza Sarbiewskiego ze Stanisławem Łubieńskim, s. 155n.
25  Tamże, s. 156.
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sąd. Poprawiaj, tnij, odcinaj, jak Ci się podoba; wszystko przyjmę jednako-
wym umysłem. [...] Jeżeli ta praca moja choć trochę będzie Ci się podobała, 
to ośmielam się [...] prosić Cię, ażebyś zechciał paroma wierszami ozdobić 
żywoty zmarłych biskupów, choćby nie własnoręcznie i nie własnym wy-
siłkiem. Wiem bowiem jak bardzo jesteś zajęty; niech to będzie dokonane 
przynajmniej staraniem tych, którzy mają szczęście czerpać ze źródeł Twojej 
boskiej poezji”26. Żywotami biskupów płockich27 Łubieński wpisał się w nurt 
uprawianego w siedemnastowiecznej w Polsce pisarstwa biografi cznego. Jego 
dzieło do dzisiaj stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko o życiu biskupów 
płockich, ale i o szeroko pojętej historii Kościoła na Mazowszu do pierwszej 
połowy siedemnastego wieku. Ten nurt historiografi i reprezentowali również: 
Stefan Damalewicz – autor Series archiepiscoporum Gnesnensium28 i Vitae 
Vladislaviensium episcoporum29, Szymon Starowolski – autor żywotów bi-
skupów krakowskich (począwszy od Prochorusa, a skończywszy na biskupie 
Jakubie Zadziku) Vitae antistitum Cracoviensium30, Samuel Nakielski jako 
autor Miechovia sive Promptuarium antiquitatem Monasterii Miechoviensis31 
oraz Stanisław Szczygielski jako autor Tinecia seu historia monasterii Tine-
censis32. Sarbiewski otrzymał przesłane przez Łubieńskiego żywoty biskupów 
płockich, o czym wspomniał w liście do biskupa pisanym w Wilnie 16 lipca 
1636 roku, obiecując jednocześnie, że ozdobi je „jakimś godłem”33. W tym 
samym liście zachęcał Łubieńskiego, aby ogłosił drukiem przygotowane przez 
niego  „Roczniki Królestwa”, które wzbudzały spore zainteresowanie, cho-

26  List S. Łubieńskiego do M.K. Sarbiewskiego, Brok, 5 X 1635, w: Korespondencja Macieja 
Kazimierza Sarbiewskiego ze Stanisławem Łubieńskim, s. 113n.

27  Zob. S. Ł u b i e ń s k i, Series, vitae, res gestae episcoporum Plocensium, Offi cina Francisci 
Cesari, Cracoviae 1642.

28  Zob. S. D a m a l e w i c z, Series archiepiscoporum Gnesnensium, Atque Res gestae, e vetustis 
antiquitatum ruderibus collectae..., Petri Elert, Varsaviae 1649.

29  Zob. t e n ż e, Vitae Vladislaviensium episcoporum…, Offi cina Francisci Cesari, Craco-
viae 1642. Zob. też: E. J a b ł o ń s k a - D e p t u ł a, hasło „Damalewicz Stefan”, w: Encyklopedia 
katolicka, t. 3, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lub-
lin 1989, kol. 984.

30  Zob. S. S t a r o w o l s k i, Vitae antistitum Cracoviensium per Simonem Starovolscium C.C., 
Primicerium Tarnoviensem, Editae. Additis Hexastichis Excellentis olim Viri, Christophori Contscii, 
Philosophiae Doctoris, Cracoviae 1655.

31  Por. S. N a k i e l s k i, Miechovia sive Promptuarium antiquitatem Monasterii Miechovien-
sis, Offi cina Francisci Cesari, Cracoviae 1634, s. 313; A. K r a w c z y k, Historiografi a krytyczna. 
Formowanie się nowożytnej postawy naukowej w polskim piśmiennictwie historycznym XVII wieku, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1994, s. 415.

32  Por. S. S z c z y g i e l s k i, Tinecia, seu historia monasterii Tinecensis, Ordinis S. Benedicti..., 
Offi cina Schedeliana, Cracoviae 1668, s. 116.  

33  List M.K. Sarbiewskiego do S. Łubieńskiego, Wilno, 16 VII 1636, w: Korespondencja Ma-
cieja Kazimierza Sarbiewskiego ze Stanisławem Łubieńskim, s. 123
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ciaż jeszcze nie zostały opublikowane34. Wspomniane dzieło to – być może – 
trzy prace Łubieńskiego zawarte w Opera posthuma, wydanych już po jego 
śmierci, w roku 1643 w Antwerpii, a mianowicie: Brevis narratio profectionis 
in Sveciam Sigismundi Tertii regis Poloniae et Sveciae, dum a morte Ioannis 
Sveciae regis parentis sui haereditarium regnum capesseret35, De motu civili 
in Polonia36 oraz De rebus Silesiacis discursus37. Pierwsza z wymienionych 
tu prac opisuje wydarzenia związane z podróżą Zygmunta III do Szwecji po 
śmierci króla szwedzkiego Jana, koronację Zygmunta III na króla Szwecji, 
regencję Karola Sudermańskiego i powrót Zygmunta III do kraju. Druga uka-
zuje dramatyczne wydarzenia w Polsce – tak zwaną rokosz Zebrzydowskiego, 
a trzecia również poświęcona jest wewnętrznym sprawom Rzeczypospolitej 
– autor dowodzi, że Śląsk pozostawał w głębokich związkach z Polską już 
od czasu pierwszych Piastów38. Zainteresowania Łubieńskiego wykraczały 
poza historię ojczystą, świadczą o tym informacje, jakie zawarł w listach do 
podkanclerzego koronnego Tomasza Zamoyskiego: 27 grudnia 1630 roku na-
pisał, że przygotowuje Historicum Helveisteini39, a kilka lat później wspomi-
nał w liście o przygotowywanej Historii Francji, obejmującej okres od 1493 
do 1559 roku40. Trudno powiedzieć coś więcej na temat tych dzieł, gdyż nie 
zamieszczono ich w wydanych pośmiertnie Opera posthuma. W zbiorze tym 
znajduje się natomiast Dissertatio de iure regni Poloniae ad russicas Moscho-
viticasque ditiones41 – praca omawiająca stosunki polsko-ruskie od dziesiątego 
do końca czternastego wieku. Stanisław Łubieński jest również autorem dwóch 
mniejszych objętościowo dzieł historycznych, które mają charakter listów: 
Narrationem belli Turcici ad Chocimum gesti continens, ad Gregorium XV 

34  Por. tamże. Wspomniane roczniki to prawdopodobnie pisma Łubieńskiego dotyczące historii 
Polski, zawarte w jego Opera posthuma. Adam Benedykt Jocher uważa, że Łubieński nosił się z za-
miarem napisania oddzielnego dzieła o historii Polski, ale go nie zrealizował. Por. A.B. J o c h e r, 
Wiadomość o życiu i pismach x. Stanisława Kostki Łubieńskiego, w: Pisma pośmiertne Stanisława 
Łubieńskiego, biskupa, podkanclerzego koronnego, tłum. A.B. Jocher, Nakładem B.M. Wolffa, Pe-
tersburg–Mohylew 1855, s. XV.

35  Zob. S. Ł u b i e ń s k i, Brevis narratio profectionis in Sveciam Sigismundi Tertii regis Polo-
niae et Sveciae, dum a morte Ioannis Sveciae regis parentis sui haereditarium regnum capesseret, 
w: tenże, Opera posthuma, historica, historico-politica, variique discursus, epistolae, et aliquot 
orationes edita ab executoribus..., Apud Ioannem Mevrsium, Antverpiae 1643, s. 1-21.

36  Zob. t e n ż e, De motu civili in Polonia libri quatuor, w: tenże, Opera posthuma..., s. 22-159.
37  Zob. t e n ż e, De rebus Silesiacis discursus, w: tenże, Opera posthuma..., s. 159-177.
38  Por. G r a c z y k, dz. cyt., s. 344.
39  Zob. List S. Łubieńskiego do podkanclerzego T. Zamoyskiego z 27 XII 1630, Archiwum 

Główne Akt Dawnych, AZ, sygn. 351 [bez nr. strony].
40  Zob. List S. Łubieńskiego do podkanclerzego T. Zamoyskiego z 8 V 1635, Archiwum Główne 

Akt Dawnych, AZ, sygn. 351 [bez nr. strony].
41  Zob. S. Ł u b i e ń s k i, Dissertatio de iure regni Poloniae ad russicas Moschoviticasque 

ditiones, w: Opera posthuma…, s. 178-184.
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Summum Pontifi cem oraz Imperatori Romanorum Ferdinando II de eodem 
bello relatio. Oba dotyczą konfl iktu polsko-tureckiego.

Ważne miejsce w korespondencji Łubieńskiego i Sarbiewskiego zajmuje 
ich wzajemna troska o kondycję zdrowotną. Powracające w listach uwagi na 
temat samopoczucia i dolegliwości nie były jedynie kurtuazyjne, lecz wyni-
kały z głębokiej przyjaźni łączącej obu duchownych. Stanisław Łubieński 
przykładał dużą wagę do dbałości o zdrowie, unikał sytuacji, które mogły 
doprowadzić do przeziębień. W jednym z listów do Sarbiewskiego napisał: 
„Nie żyję w taki sposób i nie hulam w taki sposób, bym się obawiał niebez-
pieczeństwa śmierci. Sypiam w małych, szczelnie pokrytych dachem, stosun-
kowo dość dobrze ogrzanych sypialniach; nie zwykłem poruszać się ani nie 
narażam się na burze, które mogłyby zawiać mi twarz. Tak zabezpieczyłem 
się od dostępu śmierci do mnie”45. Pomimo podejmowanych środków ostroż-
ności, Łubieński cierpiał, zwłaszcza w okresach jesienno-zimowych, z powo-
du różnego rodzaju dolegliwości, czy to reumatycznych, czy też związanych 
z typowym dla tej pory roku osłabieniem organizmu. Pod koniec lutego 1630 
roku napisał do Sarbiewskiego, że przez całą jesień i zimę dręczyła go ciężka 
choroba, tak że nie mógł „spełniać obowiązków wobec przyjaciół”46. Częste 
niedomagania Łubieńskiego sprawiały, że co pewien czas w środowisku dworu 
królewskiego rozpowszechniano nieprawdziwe wieści o jego śmierci. Z dużą 
przykrością pisał o tym do Sarbiewskiego: „Sądzę, że doszła do was fałszywa 
pogłoska, jakoby mnie już nie było wśród żywych”47. Po roku 1635 niejedno-
krotnie przyszło Łubieńskiemu dementować w listach do Sarbiewskiego tego 
rodzaju nieprawdziwe wiadomości. W jednym z nich poświęcił tej sprawie 
więcej uwagi, charakteryzując środowisko będące źródłem owych plotek: „Ja 
jestem zdrów wbrew pragnieniom dworaków. Doniesiono mi, że na dworze 
królewskim opłakiwano mnie. Dziwię się, że rozchodzą się takie pogłoski, 
niekorzystne ani dla mnie, ani dla głoszących je. Życie wydaje mi się jeszcze 
miłe i przyjemne. [...] Nie wierz więc łatwo pogłoskom o mej śmierci, bo tego 
rodzaju wieści nie dlatego rozpowszechnia się, by zaostrzyć pragnienia ludzi 
ambitnych, lecz dlatego, by drażnić niżej postawionych prałatów”48. Wpraw-

42  Zob. t e n ż e, Narrationem belli Turcici ad Chocimum gesti continens, ad Gregorium XV 
Summum Pontifi cem, w: Opera posthuma…, s. 187-190.

43  Zob. t e n ż e, Imperatori Romanorum Ferdinando II de eodem bello relatio, w: Opera post-
huma…, s. 190-193.

44  Por. G r a c z y k, dz. cyt., s. 357n.
45  List S. Łubieńskiego do M.K. Sarbiewskiego, Bartodzieje, 9 XI 1638, w: Korespondencja 

Macieja Kazimierza Sarbiewskiego ze Stanisławem Łubieńskim, s. 190.
46  List S. Łubieńskiego do M.K. Sarbiewskiego, Wyszków, 24 II 1630, s. 103.
47  List S. Łubieńskiego do M.K. Sarbiewskiego, Brok, 5 X 1635, s. 113.
48  List S. Łubieńskiego do M.K. Sarbiewskiego, Brok, 10 VII 1638, Korespondencja Macieja 

Kazimierza Sarbiewskiego ze Stanisławem Łubieńskim, s. 176n.
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