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RUDZKI (Rucki) JAN Stanisław 
(zm. po 1683 r.)

Nieznane jest pochodzenie Jana Stanisława Rudzkiego. W 1655 r. został promowa-
ny na magistra sztuk wyzwolonych i doktora fi lozofi i na Uniwersytecie Krakow-
skim. W 1660 r. był wykładowcą retoryki na katedrze fundacji ks. Władysławskiego, 
przed 1664 r. był wymieniany jako profesor fi lozofi i, a przed 1674 – kolega mniejszy. 
W 1664 r. wyjechał jako prywatny preceptor Adama Zygmunta Tarły w podróż eduka-
cyjną po Europie. Wraz z wychowankiem odwiedził m.in. Włochy, Francję i Niderlan-
dy (zarówno hiszpańskie, czyli późniejszą Belgię, jak też Zjednoczone Prowincje, czyli 
obecną Holandię). Jednym z owoców tej podróży jest dziełko Rudzkiego Isagoge politi-
ca seu magnanimae iuventutis Polonae introductio ad Rem Publicam liberam..., napisa-

ne w Rzymie i wydane w niewielkim 
nakładzie w Krakowie w 1665 r. To 
praca o charakterze dydaktycznym, 
której zrąb stanowi discursus po-
liticus napisany w formie dialogu 
ojca z synem; towarzyszy mu roz-
legły zbiór sentencji starożytnych. 
Oprócz dominujących odwołań 
i cytatów z autorów antycznych 
Rudzki postarał się ująć tam tak-
że pewne elementy z dorobku ro-
dzimych pisarzy (odwoływał się 
np. do żywota Jana Tarnowskiego 
pióra Stanisława Orzechowskiego) 
oraz exempla z polskiej historii. Co 
ciekawe, jeszcze w 1757 r. dziełko 
to zostało uznane przez pijarów za 
warte wznowienia jako pomoc dy-
daktyczna dla szkół.

Karta z dzieła Jana Rudzkiego Isagoge 
politica seu Magnanimae iuventutis 
Polonae introductio ad Rem Publicam 
liberam, Kraków 1665
(BJ 18858 I Mag. St. Dr.)



Nic nie wiadomo o tym, by podczas swej podróży u boku młodego kasztelanica 
przemyskiego Rudzki podjął studia w Rzymie; zapewne jednak właśnie wtedy zdobył 
tytuł notariusza apostolskiego. W latach siedemdziesiątych XVII w. podjął starania 
o pracę na krakowskim Wydziale Prawa i przyjęcie do Kolegium Prawniczego. Za-
pewne z jego rekomendacji Rudzki pojechał do Poznania, gdzie w latach 1675–1681 
był dyrektorem Kolegium Lubrańskiego. Przed 14 maja 1678 r. był już starszym Bursy 
Prawników i wykładowcą reguł prawa. W dniu tym przedstawił w lektorium Collegii 
Iuridici tezę z dziedziny prawa sądowego, dotyczącą kompetencji sędziego delego-
wanego (Quaestio de offi  cio et potestate iudicis delegati..., Kraków 1678). Nie wydaje 
się przy tym, by natychmiast po responsji został powołany do grona kolegium. Był 
jednak już jego członkiem przed konwokacją odbytą 17 kwietnia 1682 r., przy czym 
nie został wówczas – jak było to w zwyczaju – powołany od razu na prepozyta ra-
tione vocationis (z tytułu powołania), podobno z powodu choroby, lecz funkcję tę 
objął dopiero w semestrze zimowym 1682/1683. Był to pierwszy i jedyny raz, gdy 
Rudzki był prepozytem kolegium; nigdy też nie wybrano go w nim radcą. Jak mógł, 
starał się uniknąć sprawowania tych funkcji, wymawiając się różnymi względami, 
oraz – mimo objęcia mieszkania w Collegium Iuridicum już 5 listopada 1682 r. – nie 
zamieszkiwał w nim i nie uczestniczył we wspólnym życiu członków kolegium. Takie 
zachowanie Rudzkiego skłoniło jego kolegów do ofi cjalnego odsunięcia go, uchwałą 
z 15 października 1683 r., od wszelkich profi tów należnych mu jako członkowi kole-
gium, z powodu uchylania się od ciążących na nim zobowiązań. 

Rudzki był cenionym panegirystą. Zachowało się kilka jego drukowanych mów 
okolicznościowych: z okazji uzyskania doktoratu obojga praw przez Wojciecha Łań-
cuckiego (1658), objęcia katedry wymowy fundacji biskupa Tylickiego przez Jana Ra-
ckiego (1658), wstąpienia na urząd rektorski przez Stanisława Jurkowskiego (1659), 
zaślubin Franciszka Korycińskiego i Marianny Michałowskiej (1660) oraz ingresu 
Bonawentury Madalińskiego na biskupstwo płockie (1674). 

Najwyższym wśród benefi cjów kościelnych, jakie posiadał Rudzki, była kanonia 
katedralna płocka, sprawowana przezeń dzięki protekcji biskupa Jana Gembickiego. 
Od 31 sierpnia 1671 r. był on ponadto kanonikiem (prebendy Szefl erianae) krakow-
skiej kapituły kolegiackiej pw. Wszystkich Świętych, a przed 1674 r. został probosz-
czem w Smarzowie. W tymże 1674 r. tytułował się Rudzki sekretarzem królewskim.

Zmarł po 1683 r.
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