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„Narodowe sanktuarium” – peregrynacje grobu 
Jana Zamoyskiego w Zamościu jako próba 

budowy mitu hetmana w XVIII w.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest ukazanie pierwszych prób 
kreacji Jana Zamoyskiego na bohatera oraz tworzenie z miejsca jego 
pochówku „narodowego sanktuarium”. Mit hetmana mocno wiąże się 
z samym Zamościem, miasto jest bowiem jego największą fundacją, 
a kolegiata, będąca rodowym mauzoleum, stała się w końcu XVIII w. 
nieformalnym punktem peregrynacji. Odwiedzali je Polacy, którzy 
w swoich pamiętnikach, zapiskach, broszurach zostawiali nacecho-
wane patosem opisy skromnego epitafium w otoczeniu portretów jego 
potomków. Kreacja J. Zamoyskiego na genus loci Zamościa jest szcze-
gólnie istotna, gdyż wyprzedza mit miasta jako niezdobytej twierdzy, 
mit murów miejskich i mit perły renesansu. W mieście już od połowy 
XVIII w. kreowano historyczną narrację, opierając mit J. Zamoyskiego 
o akademię i kolegiatę, w której złożono jego szczątki i gdzie spoczywali 
wszyscy jego następcy (Kowalczyk 1968: 7)1. 

1 Pierwszy o problemie tym wspomina w swoim opracowaniu Kolegiata w Zamo-
ściu Jerzy Kowalczyk. W rozdziale o rozwoju badań pisze: „Żywe zaintereso-
wanie Zamościem i kolegiatą, mające źródło w osobie fundatora, «wielkiego» 
kanclerza Jana Zamoyskiego, narodziło się na początku XIX stulecia, w okresie 
romantyzmu, ale pobudek należy szukać w okresie wielkich reform wieku oświe-
cenia. W gorączkowym szukaniu ratunku dla kraju «oświecone» umysły zwróciły 
się ku lepszemu poznaniu dziejów narodu. Na tym zrodził się kult Jana Zamoy-
skiego, którego kreowano na symbol wzorowego obywatela Rzeczypospolitej, 
gorącego patrioty i walecznego obrońcy i mądrego męża stanu. (…) Imię twórcy 
Zamościa zostało wypisane na sztandarze walki o niezawisłość narodu, o nowe 
wychowanie młodzieży, nowy ustrój polityczny i ład społeczny” (Kowalczyk 
1968: 7). Autor nie analizuje jednak postawionych tez i nie rozwija myśli. 
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Zamoyski jest jednym z najbardziej znanych polskich mecenasów 
sztuki oraz polityków przełomu XVI i XVII w. Ten szesnastowieczny 
mąż stanu pochodził z niezamożnej szlachty pieczętującej się herbem 
Jelita i wywodzącej swoje pochodzenie od legendarnego uczestnika 
bitwy pod Płowcami – Floriana Szarego (Gajl 2016: 479). Antenaci 
J. Zamoyskiego pochodzili z ziemi sieradzkiej, z okolic Przedbórza. 
W XV w. jeden z nich, Tomasz z Łazina, wywędrował na słabo zur-
banizowane tereny pogranicza Rusi i Korony, gdzie osiadł w starej 
miejscowości zwanej Zamościem. Tu założył niewielką osadę z kasz-
telem (Rolska-Boruch 1999: 56-57). To najprawdopodobniej od na-
zwy Zamość wywodzi się nazwa rodu, a pozostałością po pierwszej 
siedzibie jest dzisiejsza wieś Stary Zamość leżąca na trasie z Zamo-
ścia do Lublina. Na początku XVI w. dziadek Jana, Feliks Zamoyski, 
przeniósł gniazdo rodowe na wzgórze we wsi Skokówka, gdzie wybu-
dował dwór obronny. O tym kroku zdecydował najprawdopodobniej 
argument bezpieczeństwa – Skokówka była miejscowością położoną 
na bagnach, oblaną rzekami Łabuńką i Topornicą, a wzgórze w centrum 
niej idealnie nadawało się do budowy fortalicium. To tutaj w 1542 r. 
na świat przyszedł syn kasztelana chełmskiego Stanisława Zamoyskiego 
i Anny Herbut, Jan Saryusz Zamoyski (Kozaczka 2004: 7-8). Był on 
pierwszym najgruntowniej wykształconym i zajmującym najwyższe 
stanowiska polityczne przedstawicielem rodu i to on nobilitował go 
do rangi magnaterii. Przyszły założyciel Zamościa był wychowywany 
w duchu kalwinizmu, a jego ojciec uchodził za jednego z czołowych 
propagatorów nowego ruchu religijnego na Lubelszczyźnie. Dzięki 
dość intratnemu urzędowi starosty bełskiego i kasztelana chełmskiego 
mógł posłać syna na zagraniczne studia do Paryża, Strasburga i Padwy. 
We Włoszech opublikował swój znany historyczny traktat De Senatu 
Romano Libri II oraz został wybrany rektorem Akademii w Padwie. 
Podczas studiów w Italii zetknął się z ideą renesansu oraz traktatami 
o budowie miast idealnych. Tu też poznał architekta Bernarda Morando, 
którego później sprowadził na stałe do Rzeczypospolitej (Lewicka 1952: 
11-20). Już po ukończeniu studiów dokonał konwersji na katolicyzm, 
co pozwoliło mu na robienie kariery na królewskim dworze ostatniego 
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z Jagiellonów. Był kanclerzem wielkim koronnym i hetmanem, prawą 
ręką zarówno Zygmunta II Augusta, jak i Stefana Batorego. Uznawano 
go za jednego z najwybitniejszych polityków tamtych czasów i świet-
nego stratega. Cieszący się sławą i pomnażający majątek Jan Zamoyski 
podjął decyzję o budowie nowej rodowej siedziby – miasta opartego 
o włoską ideę proporcji i funkcjonalności. Miasto miało stać się stolicą 
założonej przez niego ordynacji oraz nowym gniazdem nobilitującego 
się ówcześnie rodu, pozostając w jego rękach przez ponad 240 lat. 
Projekt Moranda był realizacją koncepcji miasta idealnego w wymiarze 
architektonicznym i społecznym, symbolem bezpieczeństwa i dostatku 
jego mieszkańców. Pomnikiem potęgi założyciela stała się Zamoyska 
kolegiata, która jednocześnie stała się rodzinnym mauzoleum i gdzie 
w 1603 r. złożono szczątki Jana Zamoyskiego, a w kolejnych latach 
także jego potomków. 

Zbudowana na planie prostokąta i przykryta sklepieniem klasztor-
nym z lunetami kaplica Ordynacka pw. Przemienienia Pańskiego była 
centralnym punktem świątyni i stanowiła rodowe mauzoleum. Samo we-
zwanie nie było przypadkowe – w dniu transfiguracji 1580 r. hetman sto-
czył bitwę o położony pod Smoleńskiem Wieliż (Kupisz 2006: 35-50). 
To zwycięstwo otworzyło mu drogę do militarnej kariery – w 1581 r. 
otrzymał dożywotnio hetmańską buławę. Kaplica więc była nie tylko 
grobowcem, ale także pomnikiem sukcesów politycznych i wojskowych 
J. Zamoyskiego. W 1655 r. kaplicę wypełniono sztukateriami włoskiego 
rzeźbiarza Jana Baptysty Falconiego, które przeplatały w sobie motywy 
religijne oraz militarne (Filip, Filip, Rogowska 2013: 161-162). Wielo-
krotnie miejsce to zmieniało swój wystrój, wypełniały go m.in. obrazy 
Willema van den Blocke czy Rafała Hadziewicza.Wiemy, że w XVIII 
w. ściany kaplicy obite były czerwonym aksamitem, zdobiły je portrety 
ordynatów w sarmackich strojach. Miejsce pochówku hetmana wyzna-
czało epitafium. Skromna płyta przedstawiała herb rodowy, panoplia 
oraz łaciński zwrot: Hic situs est Joannes Zamoiski. Pozbawiona była 
symboli religijnych i sarmackiego przepychu. O wyglądzie ostatecznego 
miejsca spoczynku pisał J. Zamoyski w swoim testamencie: 

„Narodowe sanktuarium”– peregrynacje grobu Jana Zamoyskiego w Zamościu jako próba...
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Chcę, żeby została zbudowana kaplica podziemna, pod tą częścią 
świątyni, w której znajduje się chór z ołtarzem, przy którym 
corocznie są odprawiane obchody Męki i Zmartwychwstania 
Pańskiego, przed ołtarzem niech będzie wybudowana krypta 
mojego grobowca, nakryta czarnym marmurem, ozdobiona mo-
imi insygniami i odznakami władzy wojskowej oraz podobizną 
pieczęci Królestwa, bez innych dodatkowych ozdób, z wyrytą 
taką inskrypcją: „Tu spoczywa Jan Zamoyski” (Kaczorowski 
2007: 27-40). 

Bogaty wystrój kaplicy mocno kontrastował z epitafium założyciela 
miasta, prezentując jego specyficzną postawę wobec sarmackiego stylu 
życia i barokowej sztuki sepulkralnej. Zamoyski spoczął w skromnej, 
niemal protestanckiej oprawie, zupełnie tak, jakby chciała zamanifesto-
wać swój sprzeciw wobec funeralnej mody współczesnej mu szlachty.
Laudacja i pamięć o hetmanie była powszechna przez cały XVII w., 
ale o wyglądzie kaplicy i miejsca spoczynku hetmana w tym czasie nie 
wiemy zbyt wiele. Pod posadzką kaplicy chowani byli kolejni ordynaci, 
ale tylko J. Zamoyski doczekał się epitafium w takiej formie. Rodzina 
Zamoyskich była wciąż postrzegana przez pryzmat ich przodka, każda 
podróż do miasta wiązała się więc z jego oglądaniem i obowiązkową 
peregrynacją kolegiaty. Stanowiła ona, obok akademii, symbol mia-
sta. Zamoyscy, mający szerokie koneksje, gościli w murach miasta 
zarówno królów, jak i dostojników politycznych oraz duchownych. 
Wiemy, że kolegiatę oglądali m.in.: Władysław IV, Jan Kazimierz, Jan 
III Sobieski, a także August II. Notki o J. Zamoyskim odnajdziemy już 
w holenderskim przewodniku z 1627 r.: „Respublicasive status Regni 
Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae etc. diversorum autorum”, 
a o mieście i jego założycielu wspomina wydany w Lipsku Grosses 
Universal-Lexicon Johanna Henricha Zedlera. Zwiedzanie miasta 
i świątyni było punktem obowiązkowym wizyt. Szczególnego znaczenia 
podróże do Zamościa nabrały w XVIII stuleciu, gdy widmo upadku pań-
stwa stawało się coraz bardziej realne, a duch zmian oświeceniowych 
sprawiał, że chętniej zaczęto publikować atlasy, słowniki i przewodniki. 
W latach 30. XVIII w. miasto i grób Zamoyskiego odwiedził ówczesny 

Paulina Korneluk



81

arcybiskup lwowski Władysław Aleksander Łubieński, który w swoim 
atlasie Świat We Wszystkich Swoich Częściach Większych y Mnieyszych 
pod hasłem Zamość zanotował: 

Zamość miasto stołeczne Ordynacyi Zamoyskiey, od Jana Za-
moyskiego Kanclerza, y Hetmana W. K. erygowaney z Wielą 
miastami y wsiami w mieście zaś kamienice murowane z pod-
cieniami, Rynek obszerny, Ratusz piękny, na którym z Zamku 
wszystek prospekt, przy zamku jest kollegiata, w której dziekan 
jest infułatem, prałatami zaś y Kanonikami są sami Akademicy 
z Akademii Zamoyskiey, która tam iest erygowana przez tegoż 
Jana Zamoyskiego tymże trybunem iak Akademia Krakowska. 
W kościele kolegiackim bardzo pięknym y wspaniałym iest Kapli-
ca pięknie adorowana, y grób Zamoyskich (Łubieński 1740: 428). 

Biskup zawarł naoczną relację w swojej książce, tworząc z niej ency-
klopedyczne hasło, jednocześnie stwarzając pierwszy tak dokładny opis 
Zamościa. Łubieński wspomina akademie i kolegiatę, ale też jako jeden 
z pierwszych docenia walory miasta, określając je epitetami: „piękne”, 
„obszerne”, „wspaniałe”. Wspomina też groby Zamoyskich, chociaż za-
pewne widział jedynie epitafium założyciela miasta, gdyż podziemia nie 
miały wydrążonych korytarzy, a trumny spuszczano otworem w posadzce 
i ustawiano jedna na drugiej2. Obszerny w całości opis Łubieńskiego 
pozwala mieć wyobrażenie o samym mieście, ale pokazuje też, na czym 
mit Zamościa oparty był pierwotnie: to akademia oraz kolegiata, które 
spajała osoba J. Zamoyskiego. Zainteresowanie zarówno miastem, jak 
i jego założycielem wzrastało w miarę pogarszania się sytuacji politycznej, 
ale szczególnego znaczenia Zamość nabrała po 1772 r. Zamość w wyniku 
I rozbioru znalazła się w granicach państwa Habsburgów. Z obecnością 
Austriaków i okresem rozbiorów wiąże się wiele ważnych przemian, 
jakie dokonały się w obrębie miasta, zarówno na polu architektonicznym, 
2 Zachował się kronikarski opis pogrzebu Tomasza Józefa Zamoyskiego (zm. 

w 1725 r.), który dokładnie opisuje uroczystości towarzyszące ostatniemu po-
żegnaniu piątego ordynata. Po trwających trzy miesiące uroczystościach srebrna 
trumna była spuszczana do podziemi i ustawiana na innych, wcześniej tam pocho-
wanych (BUW, syg. 809, k. 20-22).

„Narodowe sanktuarium”– peregrynacje grobu Jana Zamoyskiego w Zamościu jako próba...
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prawnym, społecznym, ale także samej kreacji Zamościa w narodowej 
świadomości (Sawa 2018: 115-119). Utrata miasta była ciosem dla Rze-
czypospolitej z wielu względów – był to ośrodek o militarnym charakterze, 
twierdza, która była świadkiem ważnych historycznych sukcesów. Była 
siedzibą znanego i szanowanego rodu, ale przede wszystkim pamiątką 
oraz miejscem ostatecznego spoczynku Jana Zamoyskiego, o którego 
sukcesach i życiu powszechnie pamiętano. Cios był tym większy, 
że Zamość padła łupem Habsburgów, których Jan Zamoyski upokorzył 
w bitwie pod Byczyną i których był wielkim oponentem (Grzybowski 
1994: 105-108). Upatrywał w Habsburgach największych wrogów 
i przewidywał, że ich potęga może w przyszłości zagrozić integralności 
Rzeczypospolitej. O tym wspomina Stanisław Staszic w Pochwale Jana 
Zamoyskiego. Kanclerza i Hetmana Wielkiego Koronnego: 

Rzecz powiem żałośniejszą: Popioły Jana Zamoyskiego już 
nawet w Polsce nie leżą! I ktoż był tym nikczemnym zdraicom 
iż oddał dobrowolnie ciało, tak wielkiego rzeczypospolitej 
obrońcy, w ręce teiże rzeczypospolitei nieprzyjaciół, następcom 
Maxymiliana (Staszic 1785: 95).

Profetyczne wizje hetmana odżyły pod koniec XVIII w., gdy Austria 
wzięła udział w traktacie rozbiorowym i zagarnęła tak ważne miasta jak: 
Lwów, Tarnów, Wieliczkę, Przemyśl, Halicz i Zamość. O przestrogach Jana 
Zamoyskiego zaczęto mówić głośniej i próbowano kreować nimi politycz-
ne plany Staszica i X ordynat Andrzeja Zamoyskiego, którego uważano 
za szanowanego potomka hetmana i osobę, która mogła się z nim równać. 

Na sejmie w 1778 r. przedstawiono nowy kodeks prawny stworzony 
przez postępowego A. Zamoyskiego: „Zbiór praw sądowych na mocy 
konstytucji roku 1776 przez J.W. Andrzeja Zamoyskiego ekskanclerza 
koronnego ułożony” (Smoleński 1901: 369-377). Komentarz popierają-
cy reformatorski głos wydał ówcześnie także Staszic, który zatytułował 
broszurę: Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego3. Dotyczyła ona współ-
3 Stanisław Staszic związany był z rodziną Zamoyskich, mieszkał w Zamościu od 

1781 r., był wychowawcą synów X ordynata oraz wykładowcą Akademii Zamoj-
skiej (Korneluk 2020: 73).
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czesnych problemów Rzeczypospolitej, podsuwała metody jej naprawy, 
ale także czyniła z J. Zamoyskiego duchowego patrona radykalnych 
zmian, jakie mogły uratować chylące się ku upadkowi państwo: 

Przypadkiem dostało mi się w ręce „Życie Jana Zamoyskiego, 
Kanclerza i Hetmana Wielkiego Koronnego”. To, co ten obywa-
tel przed dwieście lat myślał, to mi odkryło dla ratowania Rze-
czypospolitej sposób. Ale gdzież jest ten mąż, który go wykonać 
potrafi? Komu go dzisiaj w Polsce powierzyć? (Staszic 1926: 4). 

Obie publikacje Staszica walnie przyczyniły się do rozpowszechnie-
nia pamięci o szesnastowiecznym hetmanie, ale co istotne nie budowały 
jeszcze kultu samego miasta. Staszic wręcz uważał, że prochy J. Za-
moyskiego powinny zostać zabrane z Zamościa i pochowane uroczyście 
w innym miejscu: „Zażyczyłbym aby Rzeczypospolita wyznaczyła jeno 
miejsce do pochowania wielkich obywateli. To mieisce nazwie cmen-
tarzem cnotliwych; to mieisce seim wyznaczać ma władzę” (Staszic 
1785: 95). W tekście wspomina też o Zamościu, ale nie jako nadzwy-
czajnej fundacji, a miejscu, gdzie hetman założył akademię, gdzie zmarł 
i gdzie znajdują się jego szczątki. Staszic nie dostrzegł wyjątkowości 
założenia miejskiego, bo miasto nie było przez niego, jak i ówczesne 
elity, postrzegane jako całość urbanistyczno-kompozycyjna (Korneluk 
2018: 139-156). Sakralizowano kolegiatę i akademię – dwie ważne 
fundacje J. Zamoyskiego i to na nich oparto całościowe wyobrażenie 
Zamościa. Akademię uważano za opus magnum hetmana. Chociaż 
nigdy nie zyskała tak wysokiej rangi jak np. Kraków, to była ważnym 
ośrodkiem intelektualnym, szkolnym oraz drukarskim (Kowalczyk 
2005: 17). Została także w polskiej świadomości uznana za wybitne 
osiągnięcie odrodzenia. Akademię wspominano zawsze w kontekście 
jej założyciela – J. Zamoyski stworzył uczelnię własnym kosztem, 
sprowadził do niej słynnych uczonych oraz wyposażył w bibliotekę. 
W wymiarze duchowym akademia była testamentem pierwszego ordy-
nata, kolegiata zaś stanowiła architektoniczny pomnik wieńczący jego 
życie. Pomnik był na tyle silnym obrazem, że stał się symbolicznym 
punktem odniesienia i miejscem pamięci.

„Narodowe sanktuarium”– peregrynacje grobu Jana Zamoyskiego w Zamościu jako próba...



84

W 1778 r., czyli w czasie nerwowych dyskusji nad planami A. Za-
moyskiego, miasto odwiedził biskup Ignacy Krasicki, który tak wspo-
minał odwiedzaną wtedy kolegiatę: 

W okolicach miłych i żyznych Zamość Z wioski stało się miasto 
ozdobne, twierdza znaczna, kollegiiata wspaniała, universitas 
liczna, a te godne monarchów dzieła obywatel uczynił: Dzielny 
radą, pismy, woyski, Nieśmiertelny Jan Zamoyski. Wszedłszy 
do kościoła, Grób jego nawiedziłem, jak świętość niezwykłą... 
A choć, co było znikłe, zniszczało i znikło, Ostatki, które trawią 
zbyt dzielne żywioły, czciłem i łzami wielkie skrapiałem popioły. 
Gdyby zadziwiły, odpowiedziałbym zadziwiającemu, pokazując 
grób tego wielkiego człowieka (Krasicki 1804: 160-162).

Biskup Krasicki traktuje miejsce pochówku J. Zamoyskiego jak 
świętość i narodowe sanktuarium4. Chociaż zauważa w Zamościu 
„znaczną twierdzę”, to jego uwaga skupia się przede wszystkim na ko-
legiacie i miejscu spoczynku hetmana. Mogiła J. Zamoyskiego w końcu 
XVIII w. egzemplifikowała los umierającej ojczyzny. Była miejscem, 
gdzie kontemplowano teraźniejszość, ale także wspominano lata suk-
cesów Rzeczypospolitej. Zwrot ku historii był zarówno elementem 
edukacyjnym, jak i zapowiedzią nadchodzącej zmiany kulturalnej. 
Obok niego w podobnym tonie opiewano Stanisława Żółkiewskiego 
oraz Jana Karola Chodkiewicza. 

Także studiujący w Zamościu Kajetan Koźmian w 1784 r. opisywał 
wygląd kaplicy i samej świątyni: 

Kollegiata zamojska, świątynia wyniosła i piękna nosiła zna-
miona zaniedbania tak w kaplicach, jako też w ołtarzach. Wtedy 
dopiero zaczęto myśleć o wydobyciu jej z kurzu i opustoszenia. 
Kaplica Zamojskich obita była axamitem karmazynowym, 
w bryty tego koloru i żółtego, lecz tak już wypłowiałego, że się 
do siebie obie barwy zbliżały. Na tem obiciu po lewej stronie 

4 W czasie tej podróży Ignacy Krasicki odwiedził także Żółkiew i w podobnym to-
nie wypowiadał się o miejscu pochówku Stanisława Żółkiewskiego w miejscowej 
kolegiacie.
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ołtarza zawieszone były portrety rodziny Zamojskich, zacząw-
szy od wielkiego Jana aż do Klemensa. Wszyscy przedstawieni 
byli w ubiorach właściwych wiekowi w którym żyli. Deptałem 
marmur, który przytłaczał wejście do grobu Jana Zamojskiego; 
litery na nim mosiężne w wielkiej części wyłupane lub postrą-
cane były, po ich śladach ledwo wyczytać można było napis, 
który sobie sam ułożył: Hic situsest Joannes Zamojski (Koźmian 
1858: 40-41).

Koźmian pozostawił po sobie zapis o wszystkich ważnych obiektach 
w mieście, ale tylko kolegiata i kaplica zostały opisane tak dokład-
nie. Grób Zamoyskiego odwiedzał także przyjaciel A. Zamoyskiego, 
współautor Zbiór praw sądowych i autor słów hymnu, Józef Wybicki 
(Wybicki 1881: 20). Najprawdopodobniej także Tadeusz Kościuszko, 
którego w 1792 r. podejmowała wdowa po X ordynacie, Konstancja 
Zamoyska (Korzon 1907: 98-99).

Austriacy przychylnym okiem patrzyli na prace remontowe przy 
zamojskiej kolegiacie. W końcu XVIII w. wymieniono część ołtarzy 
i wyposażenia. W 1799 r. w kolegiacie pojawiły się w posadzce że-
lazne drzwi z herbem Jelita i napisem: Fundatoribus gratia memoria 
(„Fundatorom wieczna chwała”) prowadzące do krypt (Kowalczyk 
1968: 53-54). Kolegiata w końcu XVIII w. zaczęła pełnić rolę pierw-
szego zamojskiego „muzeum”. Znajdowały się tam m.in. cenne obrazy 
i przedmioty składane jako wota dziękczynne. Austriacy nie sprzeciwiali 
się tym peregrynacjom, sama kolegiata była niejako osobną enklawą 
w mieście, nad którą szczególną pieczę sprawowali sami ordynaci. To 
oni decydowali o wystroju świątyni, otoczeniu i pochówkach, oni też 
w znaczący sposób przyczyniali się do dewocyjnego wręcz kultu ich 
przodka. Sami Zamoyscy reprezentowali po I rozbiorze proaustriacką 
postawę, IX ordynat Jan Jakub Zamoyski interweniował nawet u ce-
sarza za włączeniem do państwa Habsburgów całej ordynacji (część 
ziem ordynackich znalazła się w 1772 r. po stronie Rzeczypospolitej) 
(Orłowski 1969: 117). Ordynat nie stronił od dworu w Wiedniu, był 
nawet radcą cesarza i podobnie jak jego bratanek i X ordynat Andrzej 
przyjął kilka tytułów z rąk austriackich monarchów (Kozaczka 2004: 
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81-82). Zamoyscy byli lojalnie nastawieni do wiedeńskiej władzy, 
najprawdopodobniej dlatego też pozostawiono im decyzyjny głos co 
do wyglądu pałacu oraz wnętrza samej kolegiaty. Należy dostrzec w tym 
obiekcie już w końcu XVIII w. pierwsze próby tworzenia zamojskiego 
miejsca pamięci – obszaru, który konsolidowałby mieszkańców miasta, 
ale przede wszystkim byłby punktem, do którego odwołać mogliby się 
odwiedzający Zamość polscy patrioci. Zamoyskiego podziwiano za jego 
intelekt, gospodarność, wojenną odwagę, oddanie sprawom Rzeczypo-
spolitej i brak przywiązania do zgubnej prywaty. Gdy w słabości i upad-
ku władzy monarszej widziano winę rozbiorów, w hetmanie upatrywano 
kogoś na miarę nieformalnego króla. Zamoyski był też oświeceniowym 
wzorem – intelektualista i konwertyta wychowany w duchu kalwini-
zmu, stronił od dewocji i ostentacyjnej pobożności, czemu wyraz dał 
w konflikcie z jezuitami oraz w ostatniej woli dotyczącej pogrzebu 
i wyglądu epitafium. Staszic pochwalał tę postawę, uważając, że życie 
Zamoyskiego niepodzielnie skierowane było na Rzeczypospolitą i jej 
reformy, w których nie było miejsca na służalczość wobec jakiegokol-
wiek państwa. Wyidealizowany obraz hetmana, który zawdzięczamy 
przede wszystkim wspomnianemu wyżej Staszicowi, pozwalał uczynić 
zeń patrona przemiany narodowej, która zdołałaby zatrzymać rozbiory, 
odzyskać utracone ziemie, wesprzeć króla i wychować młode oświecone 
elity. W ród Zamoyskich i legendę hetmana wpisany był także przodek, 
o którym pamiętano i którego zasługi podkreślano. Chociaż istnienie 
Floriana Szarego jest na poły legendarne, to kult jego podbudowywał 
kult J. Zamoyskiego. Wzmianki o Florianie Szarym w słownikach 
i broszurach z XVIII w. zawsze towarzyszą wzmiankom o hetmanie 
i niejako legitymizują jego przymioty, pokazując, że rodzina ta od 
czasów protoplasty przedkłada sprawy ojczyzny nad własne dobra5. 

5 Jan Zamoyski kultywował pamięć Floriana Szarego, uważając się za bezpośred-
niego spadkobiercę jego przymiotów i pamięci. Wraz z Zamościem Jan Zamoyski 
założył miasto-twierdzę i strażnicę na Kresach Multańskich – Szarogród. Mia-
sto to miało być punktem oporu w razie ataków Turków i Kozaków. Nazwał je 
na cześć swojego przodka, ufundował założenie forteczne, zamek i kościół pw. 
św. Floriana. Zarówno Zamość, jak i Szarogród były miastami naznaczonymi ro-
dową symboliką. Zamość była nowym, reprezentacyjnym gniazdem rodowym, 
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Z tego punktu widzenia Zamoyski był wzorem „świeckiego świętego”, 
z niemal hagiograficzną biografią. Grób zaś traktowano jak relikwiarz, 
ale także symbol umarłej potęgi Rzeczypospolitej, narodu bez państwa 
i specyficznego preromantycznego kultu. 

Kolejne wydarzenia historyczne i zmiany przynależności miasta 
do Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego nie zmieniły optyki. 
W XIX w. nadal kontynuowano kult hetmana i jego grobu. Zwłaszcza 
po nieudanych próbach wskrzeszenia Rzeczypospolitej i narodowych 
powstaniach wciąż szukano w J. Zamoyskim wzoru męża stanu, inte-
lektualisty i dzielnego żołnierza. Przy grobie odprawiano nabożeństwa 
za ojczyznę, wygłaszano patriotyczne mowy, witano i żegnano żołnie-
rzy, dla których kolegiata z kaplicą były obowiązkowymi punktami 
zwiedzania (Maciejowski 1921: 77). W tym też celu Zamoyscy dokonali 
uporządkowania rodowych krypt i udostępnili je dla zwiedzających. 
Od tej pory można było pochylić się już nie tylko nad epitafium, ale 
także przed samą trumną hetmana. To niestety spowodowało plądro-
wanie krypt. Rozkradano zwłaszcza trumnę J. Zamoyskiego. W 1854 r. 
Aleksander Przeździecki ukradł z kolegiackiego grobu „Kawałek pą-
sowego aksamitu z sukni Jana Zamoyskiego” (Łepkowski 1860: 97). 
Hetmańska relikwia wędrowała po mecenasach aż trafiła do rąk Toma-
sza Zielińskiego i była ozdobą jego patriotycznego gabinetu (Bąbiak 
2010: 389). Grób rozkradano jeszcze w latach 60. i 70. XIX w. Brano 
„cząstki hetmana” jako relikwie, ale także jako suweniry z podróży, 
o czym informowały nawet warszawskie gazety. 

Postać J. Zamoyskiego i narodziny jego świeckiego kultu są tematem 
mało znanym wśród badaczy historii i historii sztuki. Postać hetmana 
nierozerwalnie łączy się z jego największą fundacją – Zamościem, ale 
od samego początku to nie samo miasto, a jedynie akademia i kolegiata 
skupiały na sobie szczególne znaczenie. Mit samego Zamościa narodził 

wyrazem potęgi, metropolią, twierdzą i centrum życia gospodarczego oraz nauko-
wego. Szarogród zaś, nazwany na cześć protoplasty rodu i rycerza Władysława 
Łokietka, był strażnicą Podola i wrót do Korony. Najprawdopodobniej projek-
tował je Bernardo Morando. Szarogród był wielokrotnie niszczony, sprzedany 
przez Zamoyskich już w końcu XVII w. był podupadłym miasteczkiem (zob. 
Rolle 1880: 251-291).
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się w XIX i XX w., gdy zaczęto akcentować aspekt militarny i kulturo-
wy, przypominać o sukcesach fortecy i włoskich inspiracjach, z których 
miasto się narodziło. Patriotyczne peregrynacje jego grobu rodziły się 
z zainteresowania historią Rzeczypospolitej, a zwłaszcza biogramami jej 
najwybitniejszych mężów stanu. Odwiedzenie grobu oponenta Habsbur-
gów i pogromcy Moskwy było punktem obowiązkowym dla podróżu-
jących w te strony. Uklęknięcie przy mogile stawało się czymś na miarę 
oczyszczenia, ale też inicjacji z przeszłością i cichej walki z zaborcą. 
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