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(fragmenty) 

   

Św. Stanisław Kostka  
 

(…) 

Edukacja w Wiedniu 
 

Pierwsze nauki pobierał św. Stanisław w domu rodzinnym. Kto był jego wychowawcą i 

nauczycielem? Co najmniej przez jeden rok Jan Biliński, także późniejszy pedagog z 

Wiednia. W domu rodzicielskim przebywał Stanisław do 14 roku życia. Trzeba było teraz 

pomyśleć o dalszych studiach dla synów. Było w modzie wysyłanie paniczów za granicę, aby 

tam nabrali ogłady. Rodzice upatrzyli Wiedeń dla dwóch najstarszych synów: Pawła i 

Stanisława. Było to bowiem miasto katolickie. Nadto mieli tam sławną szkołę jezuici, do 

której uczęszczali młodzieńcy także z innych dzielnic Polski. 

 

Kostkowie przybyli do Wiednia w dzień po śmierci cesarza Ferdynanda, to znaczy 24 lipca 

1564 roku. Zatrzymali się w konwikcie, czyli w internacie jezuickim. Stosunkowo niedługo 

mogli tam przebywać. Bowiem w marcu 1565 roku cesarz Maksymilian II, mniej chętny 

jezuitom aniżeli poprzednik, zabrał im ów konwikt, zostawiając tylko kolegium czyli szkołę. 

Bracia musieli się przenieść gdzie indziej. Wraz ze swoim wychowawcą Janem Bilińskim i 

kilku chłopcami z Polski przenieśli się na stancję do domu dzierżawionego przez Kimberkera, 

zaciekłego luteranina. Tak więc na stancji u Niemca zamieszkali: św. Stanisław, jego brat 

starszy o rok, Paweł, Biliński - wychowawca i Wawrzyniec Pacyfik, sługa. Nadto Stanisław 

Kostka z Prus, kuzyn św. Stanisława, Bernard Maciejowski, późniejszy kardynał i prymas 

polski (+ 1608), wreszcie Kacper Rozrażewski. Obaj ze łzami wyznawali po śmierci św. 

Stanisława, że posuwali się nawet do kopania Stanisława, kiedy ten modlił się w nocy, leżąc 

na ziemi. 

 

Szkoła wiedeńska jezuitów cieszyła się wówczas zasłużoną sławą. Uczęszczało do niej ok. 

400 uczniów z różnych narodów, gdyż Wiedeń miał bardzo dogodne położenie, nadto był 
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stolicą cesarstwa. Regulamin cesarskiego gimnazjum, prowadzonego przez jezuitów, taki 

głosił program: "Taką pobożnością, taką skromnością i takim poznaniem przedmiotów niech 

się (uczniowie) starają ozdobić swój umysł, aby się mogli podobać Bogu i ludziom 

pobożnym, a w przyszłości ojczyźnie, i sobie samym przynieść korzyść". Codziennie 

odprawiała się Msza święta. Przynajmniej raz w miesiącu studenci przystępowali do 

sakramentów świętych pokuty i komunii. Modlono się przed lekcjami i po nich. Na 

pierwszym roku wykładano gramatykę, na drugim "nauki wyzwolone", na trzecim - retorykę. 

 

Początkowo Stanisławowi nauka szła trudno. Nie miał bowiem dostatecznego przygotowania 

w Rostkowie. Ale pod koniec trzeciego roku należał do najlepszych uczniów. Władał płynnie 

językiem łacińskim i niemieckim, rozumiał również język grecki. Pozostały zeszyty 

Stanisława z błędami poprawianymi ręką nauczyciela. Pozostały również notatki dotyczące 

problemów religijnych, jakie poruszano, aby chłopców przygotować także pod tym względem 

i umocnić ich w wierze katolickiej. Przytoczymy dwa urywki z tych notatek: "Kościołowi 

właściwe jest to, że zwycięża, gdy jest ranny; wtedy się rozumie, gdy się go poznaje; wtedy 

wychodzi naprzeciw, gdy się go pragnie". "W przeciwnym wypadku (gdyby w Kościele nie 

było prawdy) zostałaby tylko ewentualność: Porzucić wszelką wiarę, oddać się rozpaczy i 

rozstać się z tym światem". Nie wiemy, czy są to słowa pisane pod dyktando wykładowcy, 

czy też są to osobiste refleksje Stanisława. W tym ostatnim wypadku byłyby one dla nas 

bardzo cenne. Chyba również za jego własne można przyjąć zdanie, które umieścił w greckim 

dwuwierszu na okładce czytanej przez siebie książki Erazma z Rotterdamu Pochwala glupoty. 

Zdanie, które wiele daje do myślenia o ideałach Stanisława: "Szczęście ludzi jest podobne do 

fal rzeźbionych przez przód okrętu, które natychmiast po jego przejściu giną". 

Trzy lata pobytu Stanisława w Wiedniu były okresem niezmiernie silnie rozbudzonego życia 

wewnętrznego. Znał tylko trzy drogi: do kolegium, do kościoła i do domu, w którym 

mieszkał. Wolny czas spędzał na lekturze i modlitwie. Ponieważ w ciągu dnia nie mógł 

poświęcić kontemplacji wiele czasu, oddawał się jej w nocy. Zadawał sobie także pokuty i 

biczował się. Taki tryb życia nie mógł oczywiście podobać się kolegom, wychowawcy i 

bratu. Uważali to za rzecz niemoralną, a Stanisława za "dziwaka". Nie dziw więc, że usiłowali 

go przekonywać złośliwymi przycinkami "jezuity" i "mnicha" a potem nawet biciem i 

znęcaniem skierować na drogę "normalnego" postępowania. Stanisław usiłował im dogodzić, 

dlatego nawet brał lekcje tańca, jednak działanie łaski było zbyt potężne, aby mógł i chciał jej 

się oprzeć. Okazało się ono zwłaszcza w czasie jego choroby, na którą zapadł w grudniu 1565 

roku. Według własnej relacji św. Stanisław, kiedy był pewien śmierci a nie mógł otrzymać 

Komunii świętej, gdyż właściciel domu nie chciał wpuścić kapłana katolickiego, wtedy sama 

św. Barbara, patronka dobrej śmierci, do której się zwrócił, w towarzystwie dwóch aniołów 

nawiedziła jego pokój i przyniosła mu Wiatyk. W tej samej chorobie zjawiła mu się Najśw. 

Panna z Dzieciątkiem, które mu złożyła na ręce. Od niej też doznał cudu uzdrowienia i 

usłyszał polecenie, aby wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. 

Wielka ucieczka 
 

Nie było jednak łatwo Stanisławowi wykonać polecenie otrzymane z nieba. Jezuici nie mieli 

bowiem zwyczaju przyjmować kandydatów bez zezwolenia rodziców, a na to nie mógł 

Stanisław liczyć. Zdobywa się więc na heroiczny czyn: organizuje ucieczkę, do której się 

starannie przygotował. Było to 10 sierpnia 1567 roku. Echem tego wydarzenia jest list 

jezuitów wiedeńskich skierowany do św. Franciszka Borgiasza, ówczesnego generała 

datowany 1 września tegoż roku. Przytoczymy dłuższy jego fragment, gdyż zawiera cenne 

informacje, o tym co sami jezuici sądzili o naszym Świętym: "Pewien młody Polak, 



szlachetny rodem, lecz bardziej jeszcze szlachetny cnotą, który dwa całe lata nalegał (o 

przyjęcie do zakonu)... zawsze jednak spotykał się ze stanowczą odmową, bowiem nie 

wyszłoby to na dobre, by mógł zostać przyjęty bez zgody rodziców, nie tylko z tego względu, 

że był naszym konwiktorem i bez przerwy uczniem naszego gimnazjum, lecz również z 

innych przyczyn. Nie mając nadziei, by tutaj wstąpić do zakonu, wyruszył przed niewielu 

dniami w nieznanym kierunku z zamiarem próby, czy w innym miejscu przypadkiem nie 

mógłby wypełnić swego ślubu. Był on wielkim przykładem stałości i pobożności; wszystkim 

drogi, nikomu nie przykry; chłopiec wiekiem, ale roztropnością mężczyzna; mały ciałem, ale 

duchem wielki i wyniosły. (...) Również legatowi papieskiemu poddawał sugestie, by naszych 

do tego (przyjęcia do zakonu) nakłonił. Lecz wszystko na próżno. Dlatego postanowił wbrew 

woli rodziców, braci, znajomych i powinowatych udać się gdzie indziej i na innej drodze 

szukać dostępu do Towarzystwa Jezusowego. A gdyby się to również gdzie indziej nie 

powiodło, zdecydował całe życie pielgrzymować oraz prowadzić odtąd w miłości do 

Chrystusa życie najbardziej wzgardzone i ubogie (...) Mamy nadzieję, że działo się to nie bez 

rady Bożej, iż w ten sposób odszedł. Taki był bowiem zawsze stały, że wydaje się, że do tego 

nakłoniła go nie dziecinna zachcianka, lecz jakieś niebiańskie natchnienie". 

 

List ten zawiera cenne szczegóły: Stanisław nosił się z myślą wstąpienia do jezuitów już od 

dawna, gdy tylko z nimi zetknął się w Wiedniu. Nakaz, jaki otrzymał od Matki Bożej, był 

jakby niebieską aprobatą i ponagleniem. Co więcej, jest wyraźna mowa o złożonym ślubie. 

Potwierdza również list ów, że Stanisław prowadził wówczas bardzo intensywne życie 

wewnętrzne. Świadkowie procesu kanonicznego zeznali, że miał nawet ekstazy. Tak zgoła 

odmienny tryb życia Stanisława musiał niepokoić jego najbliższe otoczenie w domu 

Kimberkera i wywoływać gwałtowne rekacje. Nie rozumieli bowiem jego stanów 

mistycznych. Sam także Stanisław w egzaminie przednowicjackim w Rzymie 25 października 

1567 roku napisze, że już przed rokiem złożył ślub wstąpienia do jezuitów. 

 

Legenda osnuła ucieczkę szeregiem niezwykłych wydarzeń. Jak było w rzeczywistości, o tym 

sam Stanisław wspomina w jednym ze swoich listów, na "gorąco", bo w czasie tejże właśnie 

ucieczki. List jest pisany do przyjaciela w Wiedniu: "Przebyłem w zdrowiu już połowę drogi 

(...) Niedaleko od Wiednia dogonili mnie dwaj moi słudzy, których poznawszy schowałem się 

do pobliskiego lasu i w ten sposób uszedłem ich rąk. Przebyłem już wiele wzgórz i lasów. 

Kiedy koło południa pokrzepiłem swoje ciało znużone u przeźroczystego źródła, usłyszałem 

naraz głos kopyt końskich. Podnoszę się i przyglądam jeźdźcowi. To mój brat, Paweł. 

Popuściwszy cugle podąża do mnie. Koń w pianie, twarz brata rozpalona bardziej niż słońce. 

Możesz sobie wyobrazić, mój Erneście, w jakim musiałem być wtedy strachu, nie mając 

możności ucieczki. Stanąłem dla nabrania sił i pierwszy zbliżając się do jeźdźca proszę jako 

pielgrzym o jałmużnę. Zaczął dopytywać się o swojego brata. Opisał jego ubranie, wzrost i 

wygląd. Zwrócił uwagę, że był podobny do mnie. Odpowiedziałem, że nad ranem, tędy 

przechodził. Na to on, nie tracąc chwili, spiął ostrogami konia i rzuciwszy mi pieniądz 

popędził w dalszą drogę. Podziękowałem Najśw. Pannie, Matce mej, i by uniknąć następnej 

pogoni, skryłem się do pobliskiej groty, gdzie przeczekawszy trochę, puściłem się w dalszą 

podróż". Oczywiście Stanisław przedtem swoje ubranie zamienił, aby go nie było można 

poznać. 

 

Za poradą o. Franciszka Antonio, który był wtajemniczony w plany Stanisława, może sam mu 

poradził, gdzie się najpierw ma zwrócić i dał mu też list polecający do św. Franciszka 

Borgiasza, nasz Święty udał się nie wprost do Rzymu, gdzie byłby łatwo w drodze 

pochwycony, ale do Augsburga, gdzie przebywał św. Piotr Kanizjusz, przełożony prowincji 

niemieckiej. Spowiednik św. Stanisława stwierdza, że w drodze otrzymał również łaskę 



Komunii świętej z rąk anioła, kiedy zawiedziony wstąpił do protestanckiego kościoła w 

przekonaniu, że jest to kościół katolicki. W Augsburgu (Bawaria) jednak nie zastał św. Piotra, 

dlatego podąża dalej do Dylingi. Trasa z Wiednia do Dylingi wynosi około 650 km. W 

Dylindze jezuici mieli swoje kolegium. Trafił jednak św. Stanisław na moment krytyczny. 

Właśnie wystąpiło z zakonu dwóch tamtejszych jezuitów, którzy nadto przeszli na 

protestantyzm. Wywołało to silny ferment w kolegium, na czele którego stał Polak - Mateusz 

Michoń. Nie dziw więc, że w takiej sytuacji nie mogło być mowy o przyjęciu Stanisława do 

zakonu. Nie odrzucono jednak jego prośby, ale przyjęto go na próbę. 

Wyznaczono mu zajęcia służby u konwiktorów: sprzątanie ich pokoi i pomaganie w kuchni. Z 

całą pewnością zawód ten przecierpiał boleśnie Stanisław. Ufny jednak w Bogu, starał się 

wypełniać swoje obowiązki jak najlepiej. Po powrocie do Dylingi św. Piotr Kanizjusz bał się 

jednak przyjąć Stanisława do swojej prowincji w obawie przed gniewem rodziców i ich 

zemstą na jezuitach w Wiedniu. Mając jednak od miejscowych przełożonych o naszym 

Świętym jak najlepsze rekomendacje, skierował go wraz z dwoma młodymi zakonnikami do 

Rzymu z listem polecającym do generała. Droga była długa i uciążliwa. Św. Stanisław z 

towarzyszami odbył ją przeważnie pieszo. 

(…) 
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