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PUDŁOWSKI STANISŁAW 
(ur. przed 23 III 1597 r., zm. 22 V 1645 r.)

Rektor, doktor prawa, wybitny matematyk, fi zyk i astronom Stanisław Pudłowski 
urodził się przed 23 marca 1597 r. w bogatej rodzinie krakowskiej. Jego rodzicami 
byli: kuśnierz Stanisław Pudełka i Jadwiga Honorata. Jego starszy brat Krzysztof dok-
torat praw obronił na rzymskiej Sapienzy w końcu 1624 r. Stanisław przyjął święcenia 
kapłańskie 26 lipca 1635 r.

Nim rozpoczął naukę na uniwersytecie niewykluczone, że uczył się w Szkołach 
Nowodworskich (ok. 1610 r.). Studia na krakowskiej wszechnicy rozpoczął 12 maja 
1612 r., wnosząc wpisowe w wysokości 3 groszy. Bakałarzem sztuk i fi lozofi i został 
w 1614 r., magistrem artium i doktorem fi lozofi i po czterech latach. Jako bakałarz 
w latach 1615–1617 prowadził na Wydziale Filozofi cznym zajęcia z retoryki i wy-
kłady poświęcone kalendarzowi gregoriańskiemu (1617). Po uzyskaniu magisterium 
obowiązkową docenturę zakończył już po pół roku. Studia prawnicze w Krakowie 
(1619–1622) i na rzymskiej Sapienzy (1622–1625) uwieńczył doktoratem obronio-

nym 25 stycznia 1625 r. Podczas 
pobytu w Rzymie witał królewicza 
Władysława IV uroczystą mową. 
Wraz z jego orszakiem powrócił 
w 1627 r. do Krakowa. Droga wiod-
ła m.in. przez Padwę, gdzie wpisał 
się do księgi nacji polskiej. Dnia
19 maja 1627 r. zgromadzenie ogól-
ne uniwersytetu podjęło decyzję 
o wysłaniu go do Kolegium Lubrań-
skiego w Poznaniu, gdzie zapewne 
do 1632 r. był dyrektorem. Wykła-
dał grekę, humaniora i retorykę, 
w tym Cycerona, poezje Andrzeja 
Krzyckiego oraz fragmenty Annales 
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Stanisława Orzechowskiego. Jeszcze będąc w Poznaniu, został powołany 11 września 
1630 r. na stanowisko seniora Bursy Prawników. Od 16 czerwca 1632 r. był profe-
sorem katedry instytucji prawa cywilnego i kanonicznego, ufundowanej przez Ga-
briela Prewancjusza Władysławskiego. Jest pewne, że podczas wykładów odnosił się 
do prawa ziemskiego, w tym zagadnień wolności szlacheckiej oraz sytuacji prawnej 
mieszczan i chłopów, analizował także problem stosowania prawa rzymskiego w Pol-
sce. Doktorat rzymski nostryfi kował 19 grudnia 1634 r. 

Po wejściu do Kolegium Prawniczego trzykrotnie pełnił funkcję prepozyta 
(1632/1633, 1633, 1635) i dwukrotnie konsyliarza (1633/1634, 1635/1636). W 1638 r. 
został dziekanem na Wydziale Prawa. W 1634 r. publikował dwie prace prawnicze: 
Questio de procuratoribus in criminalibus iudiciis (jako autor tytułował się profesorem 
Novorum Iurium) oraz Quaestio de annuis redditibus (rozprawa nostryfi kacyjna). Po-
rzucił jednak pisarstwo prawnicze na rzecz badań w zakresie matematyki, fi zyki i as-
tronomii.

Władze uniwersyteckie powierzały Pudłowskiemu liczne zadania. Rektor Jakub 
Najmanowic wysłał go wraz z Janem Brożkiem na sejm warszawski, odbywający się 
od 19 marca do 29 kwietnia 1632 r., celem pozyskania szlachty i senatorów w sporze 
uniwersytetu z jezuitami. Rok później, dołączywszy do poselstwa kanclerza Jerzego 
Ossolińskiego, reprezentował uniwersytet w Rzymie. Między innymi zadbał o osta-
teczne sformułowanie wydanego przez Urbana VIII breve, w którym papież zakazał 
jezuitom prowadzenia szkół publicznych w Krakowie. W drodze powrotnej 25 lutego 
1634 r. wpisał się do księgi nacji polskiej w Bolonii. Wybrano go na rektora w semestrze 
zimowym 1640/1641, w 1642 r. był powołany na podkanclerzego. Nie angażował się 
nazbyt w te funkcje, poświęcając czas przede wszystkim na prace naukowe. Obok Pa-
wła Herki i Jana Brożka, z którym się przyjaźnił, był Stanisław Pudłowski zaliczany do 
najwybitniejszych matematyków polskich XVII w. O horyzoncie jego myśli świadczą 
liczne znajomości z wybitnymi uczonymi epoki: Galileuszem, matematykiem A. Ar-
golim, W. Magnim, K. Scheinerem, E. Torricellim, V. Vivanim, B. Castellim. Nie wydał 
drukiem swych prac. Należytej staranności nie dołożyli także egzekutorzy testamentu 
i władze uczelni. Cenne zapiski spłonęły w 1719 r. podczas pożaru Kolegium Prawni-
czego. Obejmowały one badania w zakresie matematyki (teoria liczb, geometria, al-
gebra, trygonometria), astronomii (teoria heliocentryczna, obserwacje plam na Słoń-
cu, Wenus, satelitów Jowisza, ukształtowania powierzchni Księżyca), fi zyki (optyka, 
magnetyzm, metrologia, badanie spadania ciał, określanie ciężaru własnego substancji 
i temperatury wrzenia cieczy, obliczenie długości wahadła sekundowego dla Krakowa 
w 1634/1635, gnomonika, projekt zegara) oraz historii nauk ścisłych i literatury. Pierw-
szą rozprawą autorstwa Stanisława Pudłowskiego poświęconą naukom ścisłym było 
Quaestio de igne (1619). Jego biblioteka obok zbioru Jana Brożka należała do najcen-
niejszych na uniwersytecie w XVII w. Książki i instrumenty naukowe przywoził do kra-
ju z Włoch. Posiadał m.in. inkunabuł Fundamentum aeternae felicitatis (Lipsiae 1499).

Poza działalnością naukową i dydaktyczną pełnił od 1635 r. funkcję asesora kon-
systorza krakowskiego. W 1639 r. z ramienia biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika 



reprezentował diecezję krakowską w Rzymie. Ponadto od 1643 r. był komisarzem 
biskupim w konsystorzu i zasiadał w synodalnej komisji egzaminacyjnej. Był także 
protonotariuszem apostolskim. Jesienią 1635 r. został prepozytem kościoła św. Mi-
kołaja. Obowiązek rezydencji przy świątyni zobligował go do wyprowadzenia się 
z Kolegium Prawniczego. W nowym miejscu zbudował laboratorium fi zyczne i ob-
serwatorium astronomiczne. Był także altarystą w kaplicy Szafrańców w katedrze 
wawelskiej (1640). 

W swym testamencie zawarł legaty na rzecz kościoła św. Mikołaja. Ufundował 
altarię w kościele Mariackim w Krakowie, aniwesarz za swą duszę i uposażenie dla 
seniora Kolegium Prawniczego w kościele św. Marii Magdaleny.

Zmarł w Krakowie 22 maja 1645 r. Na nieistniejącym dziś epitafi um nagrobnym 
w kościele św. Mikołaja błędnie podano jego wiek (40 lat).
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