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KgIlce~cj~' ża,ł6±ePia kifi'~z~orupustęlnic~egQ ,kar~elitÓw,

bosych

vi Polsce zrodżiła.slę na dl1J.go przed jej zrealizowaniem. Istnienie 'eremu
"II! kaźdej prowiilcji jest, wymaganiem stawianym przez przepisy nas~e~

go ,Zakonu. Konstytucję Kannelu ,'I:ęręzjańskiego, nakaz~ją, aby każda
prowincja' posicidała, so/Ójerem; ,w'którym mają"mieszkac! wyznacźeni
przez p:t::zełożonęg,o, zakonnicy, zyjąc w skupięp.iu,źajęd samym Bogiem1. Aktem.z ,dnia ,20. czery.rca'1620 DefinitofiUin Oeneralne,wRzymie
upoważniło o. prowin~jała' do "załóżęnlą.na ziemiach'polskich takiego
klasztor:u, pustelniczego. ,Definitorium zastrzegło ,jednak,abynie przyj~
m'ować zbyt wielkich obligacji, oraz by zakonIlicy nie wpr()wadzali się
doeremun,a n;Lieszkanie wcześpiej ,niż' zostanie ,ukof1czona budowa koś
~ioł~2. Ok~zją fundacjibyła profesją. zakonna s. Teresy od Jezus~ Marii
(Ligęzinyz Kretkowskich), 'karmelitanki klasztoru lubelskiegó~Z powodu
zarazy w Lublinie, ki,umelitanki bose z klasztoru ŚW. ,.}qzefą przeniosły
się do ':prokopa LeśnioW:olskiego," starosty, brzeszczetlskiego i:zamiesz:"
kały w jego posiadłości we wsi Kłoczów. Tutaj wypadła profesja siostryLigęziny.Na tę 'uroczystość przybył ,o. Gerard od św. Łukasza,
aktualnY:'wizytcitor 'geneh'alny wPblsce 3. Zaproszono też hrabiankę
z Tę(:zyna Agnieszkę Firlejową 4, wojewodzinę krakowską, przyjaciółkę'
~iostry Teresy,
,spowinowaconą
i Ligęzami (ryc.,
58). Po uroczystej pro-,.
.
.
,
.
.
"

,
1 Regula ,et ConstitutionesFratrum' Discalc. Ordinis BeatIssimae Virginis M~riae
de Monte Carmelo. Romae 1928 s. 92.
2 Bibl. OssoI.Rps 1877., Acta Primi CapituIi generc;!lis, .Fratruffi Carmelitarum
Discalc:, RC?mae .celebrati A. D., 16055.63.
8 AP 104. Krótkie opisanie założenia klasztoru panieńskiego Zakonu Karmę1itań~,
sl,{iego Reformowanego W I,.ublinie pod tyiulem Św. Józefa R. P. 1624 (Kronika) s. 29. '
4 Agnieszka Z Tęczyń~kich Fulejowa, wojewodzina krakowska, córka Andrzeja
Tęczyńskiego, woj. krak. i Zofii Dembowskiej, ur. się" na Tęczynie w 1578r. ,W' 1594
wyszła za Mikołaja Firleja z Dąprowicy, woj. krak. ja1c.o,d,ruga ,żona.,. W .1599r. Złll arł
jej mąż Mikołaj Firlej pozo~ta:~iając. troj~ ,dz.ie,ci; Jan~, "..ktÓry ,zmarł. pezpotop,:mie

r.
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fesji, wojewodzina

oświadczyła

przed wizytatorem io. Andrzejem
do okazania swej hojności względem Zakonu.
W trakcie rozmowy wizytator zwrócił uwagę, że prowincja ma wystarczającą ilość klasztorów, ale nie posiada jeszcze eremu. Po zastanowieniu się, wojewodzina Firlejowa poleciła szukać w swoich dobrach odpowiedniego miejsca pod budowę domu pustelniczego. O. Marcin od
św. Teresy (Kos), prowincjał, z o. Piotrem od św. Andrzeja (Kordońskim),
definitorem, znaleźli miejsce w lesie Siedleckim, w majętności Melchiora
Gierstmana s. Przy nabywaniu tych miejscowości przyszedł z pomocą
Agnieszce Firlejowej jej brat hr. Jan Tęczyński 6, wojewoda krakowski,
który przy współudziale Wojciecha Miroszewskiego (podwojewodziego
krakowskiego) zakupił Paczółtowice z Siedlcem, Zbikiem, młynem chechelskim i część wsi Zary. Kontrakt kupna i sprzedaży zawarł Miroszewski w grodzie krakowskim, w piątek po św. Andrzeju (4.xU) 1626 r. 7 Następnie aktem z dnia 9 grudnia 1628 w grodzie krakowskim odstąpił nabyte dobra Janowi Tęczyńskiernu za 46.000 zł, przy czym spłacił ciążącą
na Paczółtowicach na jego rzecz i imię sumę 17.000 zł, oczyszczając
przez to hipotekę 8. Jan Tęczyński, wojew. krak., aktem w grodzie nowomiejskim korczyńskim, we czwartek po Wielkanocy dnia 4.IV.1630 r.
ustąpił te majętności 00. karmelitom bosym klasztoru św. Michała
w Krakowie 9. Kontrakty kupna i sprzedaży odbywały się na obce imię,
dla uniknięcia trudności prawnych, lecz wyłącznie za pieniądze Agnieszki FirIejowej, jak sama podaje w dokumencie erekcyjnym 10.
W nabytej realności rozpoczęto budowę. Jeden z pierwszych prze~
orów klasztoru, o~ Ignacy od św. Jana Ewangelisty zaznacza, że już zakładano fundamenty pod erem 11. Jednakże z powodu braku wody szybko zrezygnowano z budowy w tym miejscu. Stroskanych zakonników
Brzechwą

gotowość

w 1641 r. i dwie córki: Zofię i Krystynę. Obie wstąpiły do klasztoru ss. benedyktynek.
w Chełmie.' Starsza, Zofia, pełniła urząd opatki (ksieni) tego klasztoru. Fundatorka
żmarła 16 czerwca 1644 w Rogowie, po 41 latach wdowieństwa, a 61 życia.
s AKC 1. Origo fundationis S. Deserti in Polonia s. 2-3; por., O. R o m u a Id
o d św. E l i a s z a. Monografia Klasztoru 00. Karmelitów Bosych w Czerny. Bytom
1914 s. 16.
G Jan Tęczyński, cześnik kor., woj~ krak., starosta pł()cki, brat Agnieszki Firlejowej - fundatorki eremu (ur. ok. 1581 r., zmarł w 1631 r.). W 1606 r. poślubił
Dorotę Mińską (zm. po 1646 rJ. Był on ostatnim po mieczu potomkiem z domu
Tęczyńskich. Trzej synowie:' Gabriel, Krzysztof i Stanisław zmarli w młodym wieku.
Jedyna córka Izabela (t 1661) po 1641 r. wyszła za Łukasza Opalińskiego (1612~
-1662); marszałka nadw. kor.• wnosząc olbrzymi majątek w dom Opalińskich.
7 AKC . 39. Jura et inscriptiones Carmelitarum Discalc. Conventus S. P. EJiae
eremitici authentice conlectae a. D. 1671 s. 3I.
8 AKC 62, Inwenta';z'Majętności i wszitkich Proventów do klasztoru Puscze
S. N. O. Eliaszanależqcy~h s. 111.
g AKC 39; jw. s. 11-22. .
19 Dypl. II, druk. O. R o In u a l d~Monografia •.• s. 11.
11 AKC 1. Origo lundationis' S. 'Deserti in Polonia s, 3.
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dó .uroczej doliny, otoc;:zonej góramI l lasami,
oddzielającej wieś Paczółtowice od Czernej.Miejsce to zaakceptowano
z radością; Za naj odpowiedniejszy pod kościół uznano zachodni stok
góryczerneńskiej, będącej własnośCią Jana Tęczyńskiego, brata fundatorkLNa.jej prośbę, Jan Tęczyński w 1630r. odstąpił karmelitom bosym
realności, na których stoi obecnie klasztor. Donację tę umocniła Firlejowa aktem w urzędzie wójtowskim i burmistrzowskim w Nowej Górze,
we wtorek przed św. Wojciechem bpem 19;IV.1633 r., w któryri:t to akcie
włościanie czerneńscyustępujący grunt pod pustelnię potwierdzili, iż
otrzymali za to wynagrodzenie pieniężne od fundatorki 12. Faktycznej
donacji i inskrypcji w aktach grodzkich krakowskich dokonał Jan Tę
czyński dnia 20 lutego 1636 r. 13
Po zniwelowaniu,iadaptacji wzgórza pod budowę,' dnia 19 marca
1629 r. za prowincjalstwa o. Michała od Zwiastowania NMP, uroczyście
poświęcono kamień węgielny. Nad budową czuwali bracia z klasztoru
św. Michała.w Krakowie, mieszkający na ten czas. w nowo wybudowanym dworze w Paczółtowicach 14. Prace szybko postępowały. Fundatorka zamierzała wznieść kościół z czarnego marmuru. Uzyskała nawet na
to pozwolenie od Definitorium Generalnego w Rzymie (w maju 1629
roku)15~ Następny prowincjał, o. Stefan od św. Teresy (Kucharski), wysłał już zakonników do Czernej na stałe. Dnia 28 września 1633 r., ku
wielkiej radości fundatorki, rozpoczęto wspólne akty życia eremickiego 16. Na zapoczątkowanie życia pustelniczego sprowadzono z prowincji
niemieckiej o. Gerarda od św. Łukasza, dawnego przeora pustelni
w Varazzek. Genui. Niebawem musiano przerwać regularne życie z powodu budowy.
Aktem w Rogowie dnia 10 maja 1631r. fundatorka oficjalnie erygowała klasztor pustelniczy pod wezwaniem św. Eliasza, oddając karmelitom bosym w· posiadanie wsie: Paczółtowice, Siedlec, Zbik, młyn checheIski, części w Zarach 17. Dobra te przeznaczyła na zbudowanieklasz:'
toru i stałe utrzymanie pustelników.
·Dnia 11 maja 1631 r. Kapituła Prowincjalna w Lublinie zatwierdziła
akt fundacyjny. Równocześnie zobowiązała wszystkie klasztory prowincji do odprawiania jednej Mszy św. w tygodniu w intencji fundatorki
eremu, aż do czasu rozpoczęcia regularnego życia w pustelni lS. W latach
1634-1637 o .. Franciszekod Maryi Panny, prowincjał, usilnie czuwał
nad budową klasztoru. W tym też czasie w pobliżu klasztoru stanął koś12
13

14
15
18

. 17
18

AKC. 39. Jura et inscriptiones.... s. 101.
Jw. s. 25.
Józef L o u i s.Wieś Paczółtowice. Kraków 1874 5.34:
Bibl. 05501. Rkp5 1877. Acta primi Capituli... s. 101.
P. E u s e b i u s a b O ID n i b u 5 S a n c t i s, . op. cit. s. 153 •
Dypl. 11. . .
..
. ..
..

Bibl. 05501. Rkp5 1877. Acta primi CapituIi... s 111.
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<::iół i trzy ereinitarze; pod wE:)zwaniem św. Agnieszki, św,, Jana' Chrzci~
ciela i Wniebowzięcia,Najśw. Maryi Panny 19,.,
Po dziesięciu latach niezmordowanej budowy, nakładem 15;000 zł
uiszczonych przez'Firlejową, stanął :kościół 'wraz z jednyin skrzydłeIll
klasztoru 20, Natychmiast przystąpionodópoświęcenia i konsekra:cjLkoś~
ciQła. Za ,pozwoleniem Jakuba 'Zadzłka,' biskup'a 'krakowskiego,' aktu .lec'
go dokonaldoteczny brat fundatorki '~ Piotr.Getnbicki;biskup 'prze~
my ski i kanclerz wielki. koronny, dnia 21 września' 1640 L 21 • ,Papież
Urban VIII udzielił wszystkim uczestnikom uroczystości odpustuzupeł=
hego. Fundatorka zaś urządziła, dla' gości ucztę przy klasztorze 22. Po
s,kończonych uroczystościach, o. Felicjan ód Wszystkich Świętych"pro~
wincjał, ogłosił dnia 1 października 1640 r; dekret wieczy:stejklaużury
dla' pustelni, wydany przez papieża ,Grżegorza' XV. Szczęśliwie rozpoczęto dzieło Boże :- ćwiczenia zakonne. Pierwszyni przeorem kanonicz~
nie obranym na Kapitule Prowincjalnej (w Wiśniczu, dnia 27 kwietnia
1640 r.) był o.Michałod Zwiastowania Najśw. Maryi Panny.
Fundatorka bogato wyposażyła kościół. Zbudowała wielki ołtarz
i'5 portali ż polerowanego czarnego marmuru. Sp'rawiłabogate'sprzęty
kościelne, jak: tabernakulum z czystego srebra wartości 12.330 zł; dwie
puszki do komunii św. z czystego złota za 13.907, zł; relikwiarz złoty dla
relikwii św. -Teresy ,za 1.000 zł; monstrancję srebrną, pozłacaną za
1.360 złoraz koronę złotą do monstrancji, wysadzaną rubinami i drogimi
kamIeniami ,za 1.600 zł; cztery pary ampułek srebrnych ztacailli _oraz
6 wielkich 'lichtarzy srebrńyclIidwa małe za-·2.5'łOzłrdwa, srebrne kieli~
-chy' za .800 zł; lampę srebrną za 172 zł i wiele innych przedmiotóW ze
złota i srebra 23. Oprócz wyposażenia wnętrza klasztoru, _'zabezpieczyła
utrzymanie i egzystencję pustelników przez zapisy sum funduszowych,
zlokowanych i zabezpieczonych.:ha różnych dobrach~W' grodzie nowo~
miejskim w Korczynie (w poniedziałek; dnia -,20' września w wigilię
św. Mateusza Ap; 1638 L) zapisała eremowLl0;OOO zł na-dobrach Iwa ..
nowice, z zastrzeżeniem dożywotniego pobierania procentów. W 1641 L
dała gotówką 10.000 zł; które za jej poradą karmelici wypożyczyli Łu
kaszowi Opalińskiemu, zabezpieczając je naSierakowie w Wielkopolsce
z czynszenirocznym 700' zł. W 1.642 'r. zapisała na wsi Zbylitowice
w województwie sandomierskim -20.000 zł zdobn;>dziejstwem zastawu
i odkupu. W 1643 r. -zapisała' 3.000 zł na Birkowie, przeznaczając je na
wykup niewolników. Wreszcie testamentemsw.bim zlegóWała 7.000 zł;

AKC 1 Origo iundationis S. Deserti illPoIo~.ia-s. s.
J. L o u i s, jw. s. 40.
21 Swiadczą o tym tablice marmurowepodcb-órem koŚcielnym i z· boku ołtarza
głównego.
, '''', '
22 AKC 1. Origo fl,.mdationis". s. ,5 "
28 AKC 62. Inwentarz majętności... s. 101. Por. AKC 63. Inventarium, Ererni S. ·eliae
Czernae k. 2.
"' ':
',-" ,', - _.
19
20
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wypożyczone

na '1% Jackowi z Brzezia Lanckorońskiemu, zabezpieczone na miasteczku Oleśnica w powiecie Wiślickim 24. Ogółem fundacja
karmelitów bosych w Czernej kosztowała fundatorkę 200.000 zł.
Celem zabezpieczenia i utrzymania na stałe wszelkich dóbr ruchomych i nierucłl.Omych klasztoru pustelniczego, pod wpływem sugestii
o. Dominika od Krzyża, stałego eremity i swojego spowiednika, Agnieszka Firlejowa uzyskała najpierw dekret Kapituły Generalnej w Rzymie
(z dnia 15 kwietnia 1644 r.), a następnie bullę papieża Urbana VIII
(z dnia 15 czerwca 1644) o nienaruszalności dóbr klasztornych 25. Fundatorka nie doczekała się już tej bulli, ponieważ zmarła w następnym
dniu po Jej wydaniu, to jest 16 czerwca 1644 r. w Rogowie(w 6'1 roku
życia, a w 4'1 wdowieństwa). Zwłoki sprowad:t;ono do Krakowa, do koś
cioła Sw. Michała na wspaniałe egzekwie, a następnie przewieziono je
do Czernej i złożono w grobowcu przy wejściu do kościoła. Pogrzeb odbył się z okazałością królewską. Brało w nim udział mnóstwo duchowień
stwa oraz dwóch ciotecznych braci fundatorki: Piotr Gembicki, bp krakowski i Andrzej Gembicki, bpłucki. Dwór królewski reprezentowali:
Jerzy Ossoliński, kanclerz wielki koronny oraz Jakub Sobieski, kasztelan krakowski, wojewoda ruski 26.

2. OPIS

KOSCIOŁA

I KLASZTORU

Budowa klasztoru (według planów nieznanego architekta) trwała
jeszcze długo po śmierci fundatorki. Klasztor zbudowano w kształcie
czworoboku z trzech stron parterowego, a od strony zachodniej jednopiętrowego. Długość boków wynosi '10 m, szerokość korytarzy 2,40 m,
z nich prowadzą wejścia do 16 cel pustelniczych oraz oficyn klasztornych. Z sionek, znajdujących się pomiędzy celami pustelniczymi a pracowniami pustelników, były wejścia na zewnątrz do odd~ielnych ogródków otoczonych murem (przed celami pustelniczymi), w których pustelnicy uprawiali jarzyny lub kwiaty. W środku wielkiego czworoboku
stoi kościół pod wezwaniem proroka Eliasza; zbudowany w stylu wczesnobarokowym na rzucie krzyża (ryc. 5Q, V). Posiada on krótkie jednoprzęsłowe prezbiterium, transept i dwuprzęsłową nawę (23,5 m dł.
a 1:40 m szer.). Sciany rozczłonkowane toskańskimi pilastrami, w krzyżu
kościoła ząwojonymi,

ponad którymi qelkowanie, ożywioIle, tryglifaJl!,i.,
W .ścianach bocznych prezbiterium i' czołowych transeptu, marmurowe
nisze sklepione konchowo. Sklepienia kolebkowe, a w krzyżu kościoAKC 62. Inwentarz majętności ... s. 10-14.
AKC 62. Inwentarz majętności... Copia decreti Capituli Generalis et Bullae
Urbani VIII s. 102-104.
25 AKC 1. Origo iundationis S. Deserti in Polonia s. 17~18
24

25
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la :;-..... krzyzowe.Dekoracjasliukowa; prost-a, .w~fdJ.im.ie 'figiir geoIriettycznych. Wnętrze kościoła ozdobione pięCioma portalami T :tr'żetna ołtarza':"
mi 'z·czatn.ego'marmurtl dębnickiego,(tyc.. 60). Wejściowy.:pótfal z' dwiema kolumnami, z przerwanym przyczółkiem, w którym znajduJesię·ro~·
dowy herb, Tęczynskich,t'opórż dwugfow:ymoiłemri.iemieCkim; przypominaJącym tytuł·'hrahiów· ceSarstwa .YŻ:yllŚkdlJ:iiemieckiegÓ.' Z:. .·prawej
strony portalu tablica pamiątkowa .dedykacji koścfoła,a' z: 'lewej tablica
z obligacjami wieczystymi na rzecz fundatorki. Dwa p'oTtale marrrtuFOwe
z herbem Topór po· bOKach wielkiego .Qłtarza prowadzą z prezbiterium
do.chóili:Żakohn.ego, a drugie dwa~ do~zakryst'iii magazynu kośdfel
hego.PonadprzYczółkami znajdują się ,nasadniki.:tE::Mkwiarze. Głtarze'
marmurowe, wczesnobarokowe.' Główny/uprzyWilejowany, 'został konsekrowany wraz z' kośCiołem' 'w ,1640 t. przezPiótraGembićki'egd. Wc oł
tarzu tym umieszczono obraz św. Eliasza (namalowany przez Tomasza.;
Dolabellę,riadwornego malarza Zygmunta III). Nad nim, w zwfeńczeniu
ołtarza, lltniejszy obraz św. Elizeusza. W latach 1639---'-94; zbudowano'
z czarnego i różowego marmuru tabernakulum z artystyczną kopułką,
wspcirtą. tia6 cfenkich kolUlimach, wraz z relikwiarzami w formie sarkofagów 27. Dwa boczne ołtarze kościoła: Matki BoieJSzkaplerznej'
z obrazem słynącym łaskami i śWiętej . Teresy od Jezusa,oraz ołtarz
Ukrzyzowanego Zbawiciela w chórze zakonnym --'- póWśtały staraniEm]'
przełożonych klasztoru~ Konsekr.ował Je Stefan Kazimferz Charbicki,
sufragan lwowski, dnia'28 października Hi57 r. 28 Dnia '14 lipca 1690 r.
Stanisław ze' Słupowa Szembek, biskup krakowski, 'konsekrował ołtarz
św. Józefa w zakrystii, a 11 lipca 1120 r. ołtarż w kaplicyśw~ Jana od
Krzyza konsekrował Jan zCzekarzewfc Tarło~ bi'skup kijowskLWszystkie ołtarze, posadzka; antepedia, świeczniki i inne ozdaby wykonane
z czarnego marmuru dębnickiego. Obok wielkiego ołtarza, po stronie
lekcji, wejście do krypty groboweJ, w której do; 1845 r. grzebanozmar..,
łych pustelników. Od· strony ewangelii znajdował sfę gr6b' Wawrzyńca'
Gembickiego; kanonika krakowskiego. W 19'48 r. proelly' pustelników!
zostały przeniesione na cmentarz i p'ochowanewe wspÓlnej mogile;'
W XVIIi XVIII wieku'wnętrze kdściołazdobiły liczne,'obrazy ma"::
lowane na płótnfe.' Wedł'ug Inwentarza 29 z koiica XVIIwfeku oi:'a:t
z 1119' r. 30 w kośCiele znajdowały się- następujące ODrazy: . .
. .
W prezbiterium. po' bokach 'wielkiego ołtarza od' strony ewangelii
Pan jezus w ciernioWej kOTonie,. nad nim Wniebowstąpferrie';Paiiskfe,pcj'
stronie lekcji obraz Matki Bozel Bolesnej, a nad nim ponizej gzymsu'
Wniebowzięcia Najśw.Maryi Panriy.
;.
.
'.,
;-

,i

j

~.

AKC 323. Computus . accepti et expensi apud conventum czernęnselfl ab ,anIl?!
1682 usque ad 1727 k. 77.
•.
27

Tablice marmurowe ż bokudłtarży.
AKC 63: Inve'htarium eienU S; E1iae Czern/ie k; 4 v.'
ao AKC.6~. ,IIl'ventarium sacrIstiĆle' con,ventus· eremitici: •• It.,49. v.., .
28
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Na ścianach bocznych prezbiterium wielki obJaz Chrystusa na pu~
styn! oraz św.Jana Chrzciciela na puszczy.
Nad bocznymi portykami oprazy za szkłem, Pana Jezusa i św. Judy
Tadeusza.
Przy ołtarzu Matki Bożej po stronie ewangelii zjawienie się ChrystusaMatce Bożej po zmartwychwsta~iu, po drugiej stronie Zwiastowanie
Najśw. Maryi Panny. Ponad nimi, poniżej gzymsu św. Szymon Stoclr
i św. Piotr Tomasz.
Na bocznych ścianach transeptu św, Rodzina i św. Albert.
Po bokach ołtarza św. Teresy znajdowały się obrazy przebicia serca
św. Teresy i Teresy z Chrystusem, Nad nimi, poniżej gzymsu, obrazy
ilustrujące sceny z życia św. Reformatorki.
Na bocznych ścianach transeptu· obrazy. św. Dominika, św. Franciszka, św. Anioła i św. Szymona Stocką.
Po bokach nawy były wielkie obrazy Przemienienia Pańskiego, Zesłania Ducha Sw. na Apostołów, Ani()ła' Stróża i śWiętej Marii Magdaleny.
N(id nimi znajdowały się mniejsze obrazy: śś. Józefa, Teresy, Anny
i Jana od Krzyża.
Na gzymsie obok okien z jednej strony zwisał obraz św. Eliasza,
a z drugiej strony św. Elizeusza.
Po bokach wielkiego portalu kościelnego: św. Anioł i św. Anastazy.
Ponad portalem, a poniżej gzymsu, wznosił się duży portret Agnieszki z Tęczyna Firlejowej, fundatorki klasztorlli który obecnie znajduje
się w dawnym refektarzu.
Architektura zewnętrzna kościoła jest skromna. Pod dachem belkowanie z gzymsem podpartym konsolkami. Na skrzyżowaniu dachów barokowa wieżyczka z sygnaturką. W XVIIw. dachy kościoła i klasztoru
pokryte były gontami. W XVIII stuleciu kościół i wieżę pokryto blachą
miedzianą. W przedłużeniu prezbiterium znajduje się chór zakonny, nakryty sklepieniem klasztornym. W części dolnej złączona jest z nim
czworoboczna wieża o wysokości 36 m (łącznie z hełmem cebulastym
i latarnią). Wieża połączona była z kościołem pomostem drewnianym,
a obecnie żelbetowym. Na ścianie· zewnętrznej chóru od strony południowej pięć tablic marmurowych z imionami zmarłych karmelitów~
Kompleks budynków klasztornych wraz z 80,56 ha lasów opasywał
wielki mur klauzurowy o długości 4180 m a wysokości 2,5 m. Mur biegł
szczytem wzgórza czerneńskiego, prze,cinał dolinę paczółtowicką i od
wschodu znów ciągnął się szczytem góry siedleckiej. Ten zakątek stanowi najpiękniejszą część powiatu chrzanowskiego (ryc. 56-57). Dzikie skały, poprzecinane głębokimi· jarami z bogatą· florą,: stworzyły klimat odpowiedni do kontemplacji. Na stokach wzniesień oddzielonych
dolinami zaplanowano 12 eremitarzYi trzy Z nich w pobliżu klasztoru:
św. Agnieszki, św~ Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najśw. Maryi Pan-
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ny, wzniesiono z kamienia w latach 1635---<1637. Przy b1:amie klasztorhej
kaplica Abrahama, gdzie odprawiano nabożeństwa dla
wiernych z Czernej i okolicy. Dalej, na wzgórzu klasztornym w kierunku Paczółtowicstały pustelnie: św. Józefa, św. Teresy od Jezusa i św.
Jana, od Krzyża. Na przeciwległym wzgórzu za rzeczką zwaną Karit:
a obecnie Eliaszówką, od strony Paczółtowic miały znajdować się pustelnie: św. Marii Magdaleny,' św. Piotra, św. Franciszka, św. Michała Ar·
chanioła i św: Łukasza Ewangelisty. Oprócz pustelni były ~ isą do~
tychczas - ' dwie groty kute w' skale: św. Onufrego i św. Hilariona.
Z dwunastu pustelni pozostały tylko ślady po czterech w pol;>liżu klasztoru. Inne, prawdopodobnie zbudowane z drzewa, szybko uległy znisz-'
cżeniu. O ich istnieniu świadczy ikonografia klasztoru 31 z drugiej' poło
wy XVII wieku, a takżeo. Ignacy od św. Jana' Ewangelisty, prżeor er e..:
mu w 1. 1643-1646; w opisie pustelni "Origo iundationis ·S. Deserti in
Polonia" 32 oraz świadkowie:i Paczółtowic 33.
Eremitarz składał się z kaplicy, pokoju mieszkalnego i przedpokoju.
Eremitarze w pobliżu klasztoru były murowane i podpiwniczone. We·
dług inwentarza 34, w sklepionych kaplicach ołtarze, posadzki i odrzwia
zrobione były z marmuru. Kaplica miała dwa okna j dwoje drzwi, jedne
wejściowe z pola, drugie' przejściowe z pokoju mieszkalnego. Pokój
mieszkalny, również sklepiony, posiadał piec kaflqV[y, dwa lub jedno
okno, prosty stół i łóżko. Dachy pokryte były gontami z małymi wieżyczkami na dzwonek. Ołtarze konsekrowane były w 3 kaplicach
1} św. Abrahama (1688 t. przez bpa Mikołaja Oborskiego), 2) w kaplicy
św. Agnieszki (1726 r. przez ks. bpa Franciszka Kobielskiego, sufragana
kijowskiego), 3) w kaplicy Wniebowzięcia Naj św. Maryi Panny, nad
klasztorem (1690 r. przez biskupa Stanisława Szembeka, .sufraganakra..:
kowskiego).
znajdowała się

31 Z połowy XVII w. pochodzą dwa sztychy, przedstawiające ogólny widok
pustelni z uwzględnieniem topografii. Miedzioryt mruejszy z herbem Nałęcz dedykowany jest przez karmelitów Piotrowi Gembickiemu" biskupowi krakowskiemu.
Wykonany pomiędzy 1650-1651 r. Drugi, większy kwasoryt. według ,rysunku Jana
Proszowskiego, z herbem Łod:ziil u dołu, dedykowany jest przez Jerzego Forstera
Łu:kaszowi Opalińskiemu., Wykonany został przed 1660 r. W archiwum klasztornym
przechowywano jeszcze w drugiej połowUlXVIII w. miedziane matryce do reprodukcji
tych sztychów. Eremitarze' również zaznaczone są na tle portretu fundatorki z XVIi w.
32 " ... Profundumvero ,utriusquemontis convalem, pons super rupes',elatus iungere
debet, qui habeat facHem eremitis ad alterum cacumen celasque ibidem separatas
ducatum". Arch. Gen. w Rzymie. Plut. 92 sygn. i.
38 Swiadkami są: Magdalena Wróbel, lat 96 oraz PIotr Gój, lat 86. W dzieciństwie
swoim widzieli mury trzech"'eremitarzy od strony Paczółtowic. Eremitarze ' zóstały
rozebrane pod zabudowania' gospodarcze przeż Pacz6łtowian.
,34 AKC 64. Inwentarze klasztoru i d6br oo.karmelit6w bosych w Czernej k. 13.
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PU$teJni~y ,1ld,ą.wali się

eremitarzy:na 'cały
Adwel,lti Więlki,,'Po~t.Ter:tniIl ten z,'powo:du: zimnegokli:inatu Kapituła
GenęraJna w,: 16łtL po-?:wQliła ,przesunąć na innyokres,wedłilg :uznania
DefinitorhllP Pro~incja)nego; Mocą;tegoJ!lpoważn,ienia DefiliiNJrium Pro~
wincjaJne; W .IP.iejsce'Więlkiego Postu: i Ad,wentuwyzhac'zyło ',okres,;:ejd
oktawy:Wielkanoc;y:d.o Z_eslania.Du~haŚwjętegooraż 15, dlii ,od' święta
św."J,eJ,iesy od Jezusą. 35; W ponied,zialekpo pierwszej niedzieli Adwentu
i; w, ,Brodę:' ,Popielcową; ',po "wspólneJ ' ~odlitwie: ,ikónferencji 'przeora
w,chórze zakonnym; udawali się eremici do wyznaczonych' erewtarzy:
Tąm, odprawiali 'samotnie, swoje ćwiczenia łącząc się wpórżądku ,',dnia
z' klasztorem, prżez znaki dzwonkiem 36. Tryb ,życia prowadżili surówy,
W p.ocy od godziny '24 do 2 odmawiali w kapliczkach brewiarz: ,matuti~
num i laudesy. N a odgłos dzwonu ,z wieży klą.sztornej 'o~ godzinie 2, uda:.
walisię{ z powrotem na spoczynek; Odg'odziny 5do 6 odpra:wiali medytację.Po rozmyślaniu pryma i tercja. Q godzinie 10 seksta, msza ,kon~
wentualn~,:którą <;>dprawiał ,hebdomadąriusz, i nona. O godzinie "11.30
obiad. W-cżas~e pobytu w ęr,emitarżachpt.uilelnicy:santi przygotowyWali
sobie: posiłki; Raz w tygodniu, wyznaciopy bratzakonpy rozno,sH iniży",
wność.' Przychodząc w niedzielę do klasztorU: na kapiJułę konwentualną;
przyn;PsiH ZJ~, sobą torby z adre$em ,danego eremitaI'ził, np. Eremitorium S;
JtgneUs. Torby zOfitawiali przy b,ramie klasztornej,' aprzełoiony:wydzie~
ląłJm':a:prowizację: ;Po~ qbie(lzie przez 45 minut była. rekreacja"Pustelni~
cy~pędzali wołI1yczą~ indywidualnie na spacerze w lesle. W eremie
Obowiązywało, ścisłe. -iwieczuemilczen:ie: Można było rozmawiać tylko
z 'przełożonym. MiędzY:$bbą p:ustelpjcy pOl'Pzumie'V\Tali~ię' jedynie znakami i pismem. Po rekreacji, na odgłos dzwonu z wieży udawalLsięną
spoczynek południowy. O godzinie 14 odmawiali nieszpory z litanią do
Matki Bożej. Od godziny 17 do 18 odbywało się rozmyślanie, następnie
kompleta, kolacja, rachunek sumienia i modlitwy wieczorne. Porządek
dnią ~lęgął zrąiapię,w,dni ,Św:iąteczI,le",postp.e i bezpostne. Kapłani
w ciasl~'pobYt:u:w,: ~rerriitariaChod;prąw.tąii msze 'św.w:swoich",kaplicz,;
kach,"uawzajem :sobie posługując.' Poza tym porządkiem, w ,rozkładzie
dnia przeWidziany był cżaś na::-praćę:r:ęcżną wógrodkachóraż na lektu~
ię;du~howm{~W'eręińi~ spqifwaiib d~iEmnie'dw~ posiłl5:i:'.ohiad i k6la~
Uf!

ćwiczen:lą du~ówe,do

~ję':" Pó"6b.i~azl~·i:dziękczytierii~:- ćil~e z~(~rił~d~~miez 'priełoż.ónyrrt ~a
~~ąJ;.e:tldawało;się:dq ,k~cl1rii~~-:r:ąn:;. ~z)ny~ario ;tąlę'rze, wazy, odma'\A{ia jąc
psalm: 50 Miserere:" pO: zakończeniu teJ czynności zakonnicy udawali się

,
/' -: ,-. .\ ~ . ~,
., "..
': i' i.,85 AKC, 11; Nota(a.JJą, -gaetemoniis.' cpnsuel'ljdinisquę, hpJ.us S.' Desertj' .applicata
usui PP. lłn:m.itC;l1?u:m caęrem9nW;: rite observpre stuąentiums. 81.
;, " ,,',
"."
86 Instructiones Bremi Fra/rum 'Disc(ll(Ję!1t!?r~m,:Congr.':S, ;1WaęOrdi,ni,s Beatissimoo
Virginj$ 1'1aFiflę~ dę- M,0!1tę,'car,P;Zę1.o.\:Rom,dę, Hi6,!t Si 91,~S3." , C i ' ; : , , '
,{
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na: nawied~ietli~,,;$S...,lnum d:ei, kóśdóła"a ''liaslępniew' 'mlkzeij'iU i do· cel;
względnie' do. :.bgr;(;jdu~ 'w ,czaSIe ;'ód 'Wielkari66f~do' P0dwyisz'efiiak~'źyi
ża ,świętego.:odbywa-ła:'-siEi:p6łgddzihna tekre'ac]a. ,.w, tym: ciaife~zakdri~
nicy;mogliwychodzi6'ha;spacerp'o~'ereinie//; .• ;;;:.~:;:"" ,
',;,:,::;::,
.r
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most:pustelniczyd~tory do 'roku ló14 stał na wpio~t,:klas:itbru:; pó'iillędzy,
eremitar-zertl św; ·Mi€hala AtQhańi~ła, i Św.' Łuka:sza 37 .' Pónizej tego. lńośtli
były trzy stawy,' dostarczająĆe' śv.rieżYóh -ryb' dla 1dasitotli..-DO- Takli· 166S
główna brama,Wjazubwii i WejścH:iWa'Go'eremu·inajdowałil Slębd ,'5t1"6-riy połudri.iowę:j,i wkiettliiku ,Wsi Czetha.istńiej ąca-clo I diiŚ ; sklepicdn:~

bramka w ':murze·, ;'kla.uiufowym • ' prowadziła 'do 'furty: ptży 'kapiicy', sw.
Abrahama. W;p6łącZElhiuz kaplicą ',były mieszkanIa idUi. ,góŚd;':'a"bbbk
stajnia dla konL, Ptoktit-ator . klaszt(lfu' odprawiał "'codziemifeivi :kaplicy
mszę św. dla służby, w której mieli"ptawóuczestnit:zycw'ieinizCi:ei~
n.ej i okolicy. Druga;brama:,. tylkoprzejażdówadci 'wyłącznego u±ytku
klasżtoru,'Stałil :na ";statejdrodze'db Stedka; :Za' :każdyill' pi~ejazde~
otwierano ją: izaniYkatto. Ponieważ:'eht:>ć cżęs-to'W uzycfti'; byłani~c6
O'dległaod·klasztoru, : dlatego w ,·1;668: ,·r. : pośte.nowio'ri6·· 'prżenie~ć furtę
e'reIriu 'w pobliże tejże -bramy; W tym' celu: na· prośb~ priieóia klasztoru,
prowincjała· i Definitórium,o.:józ'et" od Krzyża, ';wł'zytatoi' gerieralrry 3S';:
Vi di1iU21listopada·1668r. poledł zrobiĆ drogę dbklasitorli ódbfamy
siedleckiej, póni±e:F daw,negómostuis'taiviów. Równóeześhi~ ,'nakazał
WznIeść riibsf :łączący-w:igÓr~ę klasz-tófne:z g6tą 'siedie6kąoraz' W-ybu~.
dowaE':nową . fUrtę;, czyli p(jrtierni~, wewskaźanym;mfe jscu; ,: Pohiewa:i:
n'liała orfa 'ZnajdoWać; się ·pr'zedniostemw.pobliŻii bra:rnY;siedleckiej;
w celu zamknięcia klauzury, wizytator nakazał otoczyć murem'dr:Ogę
ptOwadzącq ···do', 'furty. 'Go16weplańy~:całejinwiisfyćji: żosfcrły zatwierdzorie przezŁegozwJiytatora·~ dni-a26-kwi~tnia'i 669, r. 39 Budowę:riios'fu
p"ti'5telniczegoroz-pocżę'tó w 1611' t; 40; ,'apralhię zarZedz:ką; Eua:iz6.wką
wzniesiono juz.w 1673-r. 41'Postawienie:bibrZyrriiego inhstubyió kÓsż~
t:ów'ne i przedąriało sfę' -długie :·lata·. Wiźylatorowie' g~netalniA2'/dągl~
Iiolecali przeor'Otif klasztoru,: doprowadzenie ~dO konca'\-bUdowy:iiiÓsfu
f, inwestycji z ni'nlzwiąz~nyólL 'Pod kl~twą-i 'karą: 'źł-bzehia.:~.u~i:ę~~
37 Zob.
Ogólny widok eremu, miedzioryt dedykowany Piotrowi ".Gembfćkl:emu,
biskupowi krakowskiemu...; , ' . " ,
.
'"
", ',-, "" .,'
'"
38 AKC 23. Liber visitat ioiimzi: gimeraliuiiz ab',ci'nńo :.1659: s; 15;,'" : ',c': '.' , : ; " ,- "
,~:
39 Tamże s. 33.
,c :",'
~lJ, AKC 62 ..~Jnw~nt~r:z:.ma.jęłn0ŚcJ~ .... :·s •.,lt2~.~'..J · "
,.L-·
",.:", "t.:,""
,':~ ~·:·.;,'.:v· ~: .. ' ;.:'".
. , .. 4:1 Jw'. 's.;231.-",,: ',.', '" c""" ,:" .... ,,;L
::",/,';;:".2
";,.,,. ','i7,,{' ,;:"",':: ,',-,.,
... '·1 .:,"C ':'-;
42 AKC 23. Liber visitationum generalium ... s. 20, 21, 24, 27, 30, 35.
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nakazywali naprawę wyłomów klauzurowych, uszkodzonych' przez powodzie... W, 1616 r: o.Piotr Damicm 'od św. Tomasza, wizytator generalny, poleca naprawę stawów rybnych. i dachów klasztoru oraz ukoń
czenie pralni i mostu 43. Dnia 21 .grudnia ,1690 r., w celu zamknięcia
klauzury, o. Piotr Jakub a Sancta Maria, wizytator generalny, nakazuje pod posłuszeństwem o. przeorowi doprowadzić do końca budowę
portierni za rzeczką i mostem, będącym już na :ukończeniu; oraz z· dwóch
stron drogi wybudować ochronne mury prowadzące od bramy siedleckiej do furty. Celem szybszego zakończenia tych robót, poleca wypożyczyć 1.000 zł". Wreszcie w 1691 r., po 21 latach; ukończono budowę mostu pustelniczego. Most 'był bardzo okazały. Posiadał wiele
walorów architektonicznych. Jeszcze obecnie - choć w ruinie - jest
on w' Europie unikatem swego rodzaju. Most łączy dwa wzgórza, oddzielone głębokim jarem. Całkowita długość mostu wynosiła 120 łll,
szerokość 9,5 m, wysokość łuku najwyższego przęsła 18 m 45. Na kamiennych filarach dwumetrowej grubości, ponad głębokim jarem budowniczy przerzucił 13 arkad z kamiennymi balustradami, figurami świę
tych przy wjeździe i u wylotu mostu.'
W 1695 r. ukończono wreszcie mury klauzury od furty do bramy
siedleckiej. Przeniesiono furtę główną za most. Przy niej również znajdovvałasię kaplica dla służby i wiernych. W sklepionej kaplicy z początku XVIII ,wieku znajdował się ołtarz z obrazem Matki Bożej. Więk
SZE!j oraz obrazy: św. Eliasza ze św. Elizeuszem, św. Józefa z wyobrażeniem jego opieki nad Zakonem, św. Teresy, mały .obraz Matki Bożej
Loretańskiej, 'św. Bernarda; św. Melanii, Chrystusa Ukrzyżowanego
i w bramie obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Przed furtą były obrazy
proroka· Eliasza, Chrystusa Ubiczowanego i św. Jana od Krzyża 46. Przy
furcie za mostem mieściły się również pokoje gościnne oraz stajnie dla'
koni. Dawną· furtę przy kaplicy św. Abrahama zamieniono na eremitarz 47.
I
W pierwszej połowie XVII wieku pustelnicy dowozili wodę dla swoich potrzeb ze źródła św. Eliasza. Było to dla nich bardzo uciążliwe;
W 1644 r., za poradą pewnego bernardyna z Alwernii; rozpoczęto kopanie studni na podwórzu klasztornym, położonym przy kuchni i czeladnicy. Kopali ją sami pustelnicy w litej skale. Po siedmiu latach pracy
trysnęła woda W wystarczającej ilości dla,potrzeb klasztoru. Studnia po-siadała 21 m głębokości 48 i 2 m średnicy. W 1652 r. o. Celestyn od
48 Tamże

s. 20.
33. "
45 O. R o m u a l d o d ś w. E l i a s z a. Monografia klasztoru s. 60
48 AKC 63. Inventariumeremi S. Ellae Czetnae k. 5-6.
47 AKC 63. Tamże k. 6.
48 W r. 1:936 o. Alfons Maria Mazurek. przeor klasztoru. pogłębił studnię do
54 m. Po wywierceniu otworu, woda uciekła ze studni. Otwór ten musiano zace44 Tainżes.

mentować.
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Ducha SWiętego,przeor klasztoru, ozdobił
murem. Do obecnej chwili wznósi 'się nad
lasta kopułka z latarnią, kryta gontem: c.

studnię

i

wycembrował :rnar~

nią :riaośmiu

filarkachcebu-

5. INWAZJA SZWEDZKA
Za czasów Jana Kazimierza modlitewne skupienie i budowa klasztoru· przerywane były częstymi wojnami; Wskutek wojen z Chmielnitkim j Tatarami uchwalono zaciągi żołnierzy. Oddziały wojsk,' tona
zaciąg, to nahibernię, często ściągały w:majętnośd klasztorne.
W r. 1650 stanęła w Czatkowicachchorągiew rotmistrza .Mikołaja
Baala; wrogo ustosunkowanego do klasztoru. Pomimo odwołania asygnaty przez hetmana Lanckorońskiego, rotmistrz wkroczył do wiosek
klasztornych siejąc zamieszanie, swawolę i rabunkLWyzyskiwałklasz
tor i włościan 49. Dzięki interwencji o. Edmunda wniesiono pozew na
Baalaprzed komisję wojskową w Lublinie, która nakazała rotmistrzowi
zapłacić odszkodowanie zakonnikom. Baal uIilknął jednak z Lublina
i nie wrócił już do chorągwi. Przydzielony do skarbu państwa dla jego
kompanii żołd w sumie 2.500 zł, został przekazany o. Edmundowi, jako
częściowe wynagrodzenie szkód wyrządzonych przez chorągiew 50.
Katastrofa polityczna, spowodowana oktipcjąPolski przez Szwedów,
mocno odbiła się na życiu zacisza pustelniczego. Nie ,obeszło się' bez
kontrybucji, rekwizycji, rabunków i dewastacji. O.Bernardyn od Dzie-"
ciątka Jezus, przeor klasztoru; ulegając psychozie tłumów, w obawie
przed Szwedami wywiózł z klasztoru cenniejszą część biblioteki, kosztowności i drogie przedmioty, umieszczając je u ss. karmelitanek bosych (u Sw. Marcina) w Krakowie. Składali tam· swoje kosztownośd
mieszczanie, szlachta oraz karmelici z klasztoru lwowskiego i lubelskiego 51. Opuszczając klasztor św; Marcina, karmelitanki przybyły do
Paczółtowic. Udając się z zakonnicami' na Sląsk do' Gliwic, a stamtąd
do Pragi, kilku ojców zabrało srebra klasztorne. W pustelni pozostali:
o. Achacjusz, br. Modest f o~ Joachim, który wrócił ż powrotem z Gli.;
wic. Z Krakowa przybył o. Bazyliusz, o. 'Jan oraz bracia: Konrad,Pachomiusz i Pafnucy. Król Karol Gustaw uznał Nową Górę i' okolice za
miejsce strategiczne dla założenia obozu i zdobywania zamków w Tę
czynie, Pieskowej Skale, Lipowcu i Tyńcu, zapewniające mu wolną drogę do Olkusza. Nakazał zrobić szeroką drogę z Krzeszowic do Nowej
Góry. Na szczycie' zaś wzgórza wsi Czatkowice, zwanym "Battlowa
Góra", założył obóz, umocniony potrójnym rzędem szańców. Posiadłości klasztorne stały się punktem wypraw za żywnością' i rabunkiem.
49
50

51

AKC 62; Inwentarż majęfności... s. 63. Por; L au i s, jw~ s. 55.
J. L o u i s, jw. s. 60.
AKC 62. Inwentarz majętności... lrruptio Svetica do Po18kVs.11~8.

3:14:

Sprytny polity.k br.:. Modest, . świetnie ,władający. nięmięckim,,~pot):afił
zdobyć 'względy il 'dowódcywojsk:a .:Wittenberga,·· :apóźniej lL generała
Pawła Wiirtza, od którego wyjednaLlist że!ainy'"w,'obronte.k~asztoTu:
Dzięki tym względom potrafił uratować erem i jego dobra od zupełnej
dewastacji. Wskutek doniesień o kryjących się tu skarbach, przybył od::
dział stu żołnierzy z oficerami i przetrząśnięto',cały'kIasztor:.: Nie ina~
lazłszy spodziewanych skarbów, wojsko ze wstydem wróciło do Krakowa. Tymczasem, rew.izj:e ucss. ka.rmeMtanekhbsyth w 'Kr:akowie:przyniosły Szwedom. olbrzymie, owoce~Odkr.ylizllmurp'v\ra:ne. skarby.; b:ęz€en4
naj warto'ścL Srebro i złoto, z.abranodb skarbu dla .wojskaktóla)szwedz'i:
kiego. Otrzymane od 'FirleJ9wej',.bogatewypo.sażenieklasztona:' puśtel·'
n~czegó dostało się w ręce nieprzyjaciela; Dźięki zabiegom o. :Ta'deusza,
który przez pośrednictwo Radziejowskiego ,wyjednaLu królapismo~nal
kazujące zwrot zabranych. kosztownoścL52,skarby wróciły do, rąk pieLo
wottLych właścicieli. '
,,. .: ,"~c,;' ;;.'", " . ' ; L,' "'; :',' :::::.
, Po . wypędzeniu .szwedów,:zakohnicy wrócili do ; pustelni' fe (s'Woich
zajęć; przystępując do. odbudowy zniszczonych folwarków :ido, dal~
sz.ej budowy klasztó:ru. W kasie klasztornej było pusto. O: Bonaweliltura
od.,ś,w ... Andr'zeja; prbwililcjał, .na wizy<;::ie kanoniczriej stwierdził w kasie
deW;:yt 2~594 zł 19 ,groszy?3.W 1658 r;.., zpowbdu'potrzeb LdługU:, ,sprze,:
dano 'złotą.koronę ;z'drCD.gimi kamieniamLzaL150,.fL;a., "iJ'l mk'l:mtem
p •. Stanisław od św. Ma:gdaleny, prowincjał, sprzeda,.łza. 2.000 ·zł złotą
puszkę zwaną. "błagalnicą';,' zrobioną. na kształt ATkiPrzyIhierza~:_ Za
p:ogWalcenie •. ,bulli papieskiej o nienaruszalnośąuóbr. fundacyjnych;
Rzym 54 wyciągnął kohsekwencje<w stosunku',uo prowincjała.,-:.: -< "".
"';! ',.

.;

-,,";

6.• ..PRZY;WILEJE KRÓLEWSKIĘ:,
;

','

,-',

..

w\ r~

1660,.. król Jąn,,~a.zimierz, wraz z ;.?;on,ą przybył do. Krakowa.
Adwent postanowili ~rędzić W: !~ląsztora9h.: -Królowa udała się do· ss. karw:el~tClnęk lJ9~Y'Ph:w KJ,"akowie;,a. kr;ó1.·;ran.:-KaziIilierz,PIz.y;był. dp er~mu,
w Czernej 55 .. T~ nięspqQzi~wa:ąa wizyta,kp9lll )D,iała-olbrzymie ~nacze~
nie . cUa .puątląlni;. KSięgą,al5.cęptY',w,stYGzn,iu .1;6p5 T. posiaąCl!'ac:lnota(:J~
;;;Eleemosynq a SereI)js,$ir;nQ,R:ęgenpst,I:o f101:~nos. tTec,entos",oraz ,;EJ.,{
e1e.emos,ynaQ.:M,. P!.~t[I1.]l!J..str, Domino,PącGaT;lcellarj().t;4;.D. L., tlo.renos
ti')gin/a" 56. Z poyv;yższegow:yni~f:li ;żelcrólo~i t9w,ar,zyszyłkancler~;li~
,.';,152.J
53

L,ouTs,:jw.':s.:S1.::..

,,';)"

AKe 321. Hber .acceplarum ·etexpensarl1m.'c~n.,vent!Iseręmit.icjSPN. :IWae FIG-

tJ'fm.(;arm~lita.rl1.mpisC:CllcąatorU1n.; ,:: . "

• '" .: .. " . ,.

'.

.

,

.... ~4.,A.;rch.G\:'n! w· Rzymie. Plut., '92' sygn. k.' InforrrUltio ,cirCf! ,eremitici Siedleqensis

iionven{~s" bOna mobilia praeliosri alienata. "
'.'
""
.
55 Klasztory KaJ:11!eHtqlł~k, }3q;;ych w1;'qfsGę, .I:Z.ą..ŁjlV(ie.i RjlsJ. Ę:r.a,ków,JKlasztoI
św. Marcina. Kraków 1904 s. 108.
.'.'.}
,c.' :'.;
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1::.ewski· BaG~:;Ni~dhJ:go::<przed.:pr.żyby.ciem.krióila; do. ,eterne]) ;kart.rJ:elict
wnieśli ,do ;:niega 'próśbęo .przydział ,$olir z; ~żp;p.Wie1kzkL;dla: zniszczanych': fblwąrków .. Speil:jalnym przyWilejem .(iKrakóW; dnia: 29 Aistapada
l660:t.)·i;ina:jąC'wzgląd o.ś.ab~iWy na :~isz(jzen~e p.Orriienrąnyqh dóbr ..przez
różnych' ".p.ieprzyjaćió,ł'" :-7:'-.'IiCl.kp:zu jeko:misa~o,wi\wydaniet0. Toku,' bez
zapłaty:skarbowej, :śoli pa jednym. ,bałWanie szl,acheckimna każdy fol~
wark.:k.lasz't0ru pustelnic!legó,5'7::Panadto poleca wpisać ereIfi;w."Penj
sjonartz',duphówny:intex; bancosf p'erp'etuae: iundat.ianis" :.·Razkaz ten: bez..:
Zo/łoczriie spełnIono,. ,albowiem w akcie: luStracji' zup' wie1i·ckichz.1.661r:oku:;zaLI:taOzbu0,iż . należr' 'się::· ,;,00,:· 'siedleckirrL :roczniehałwanów
trzy" 58.
Korzystając z odwiedzin króla, karmelici przedstawili mu swoje balączki odnośnie da eksploatacji czarnego marmuru w Dębniku. D~ roku
1644 tamtejsze łomy pozost~wały pod,ząrz~deIJl·,dwó:Pl·Wła;chpw:Bar:~
tłomieja Stopano. i Szymona Spadi. Wyrab{alioniprzedmiotyz mar~1,l~l).lub te,*,·z· grubs,za;qd,rabi,ilnYl~Qstarpzp.,U irm.:yIIl rzeźtliaJ;zom, ,jp.k na
'." .. " . '
'.J.' . •
_,""
przYlda,d .F{ieronimoyviCanav6&1" :r,~ęźbiąT'?;pwi króla" Zygmunta: III. Na
po.dstawiek~p.hąkt)i.:d,~ięiżawy, pła.Ęi~ikl~sit.orawJ '.,po. 2 zł; qlbQl~nego ad
łókda szekiennego p:lariln~J~u.ód ~opyposa<lzk{ t;fYćwier.cibwe.jw··kost~
kę,'PQ 8' zł,.:o;dcpósądz~(póiłokciaWej p,o,6,zfRo,czn,a. intrata 'olb'orneg~
dla:klasztórti",dQcti~dziła ,ni'ekięc;ly .da '),c)OOyZ(59: W;·,1644 r. zW:.ciinlano
Wł9cl).pw: ,~. zak~rinicY:.'·n9.?~~rr~~hu~ek'
i6żp,~częli
~ksploat~cję marv::: ,
"'.
'
. . :,.: .. .:
:i. ., .•
n).uru. ,zwo~nienie:,.l.{), PTzys:poq;yło .iIllwi,ele, tf]ld~ośc~, Ze .~trOIW c,echu
:niurar$J,dego j. kamiEmi~rsk,iegQ; ~tó~e :~hudP'iaJy ~. bOJkatowały ,i cigra~
pJczały ,- rYn·ek'zbyt1-lfk~as;z;t9rQw.i., J(a..rIf1~lici &~or;zy~ta~i ..z,oJ:>e~ności
-kió'ia', i;.;popras,ilf,aQPl~k~ \.·pomo~:' laIi,' k~ziIiiier~prżychylił' ~ię .do
pr~~.l;>Yf·j ",Specjaipyni'przyWgęjęIji ,(Kr.a~Ó~.; ,4nia 20, stycznia ;'~661 . r.)
uW.olnifkan;ienią'rzy dębn~c~i~}t '0,<;\ m~jstrów''':Cechowych. Oi-a~ E9zwolił
.C
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ri~,wo~nY:lyllek·~zbyt~. wę:~~;iystJ.dc;h,mląstaGli,'P9Iski i 'ti~wy 6~. Przy~

w:il~J.iEm·potw.ie~4,zlIt:P?,~~ięJ:· /iin .f1'( S:9J:>~E;~~i,'~ugust, II (dp.ia9.lis1:?padaJ12.0 T. 61 i August lU (dIfia" ~4, wtze~nia 115.2. r. 62J.Wyraby z.marml;lr1J.,dębpl.ckięgo rQicilÓci.ż~ły': si~p.o, cah~j,"P,olsce i Litwier.anąwet wy.,
~np.j~:
.::g.ran·icę: Ostatnf ·J,\:rqi.J~1.ep9ćllę'g~.erpolski, .stanisłavr,Au~.

'za

gust :Poriiato~$k(,::milpśrii~ ~z~ti~ji~}ill yc~, :~\0edzi~szy osobł§C1:y JI~~z

to'r i' kamieniołomy'

wDębniku',"chcąc p~dnieść przemysłkamieniar'ski,

57 AKC 39. lura et inscriptiones Carmelitarum Discalceatorum conventus S. Eliae
eremitici authenticae confectae AD 1671 s. 61.
~

~

"

w, JPostaci. w;iel)tiel 'bryły, czworobocznej, jaką ciosano w żupach wielickich i bocheńskich.
"
<~9. ,AKC 6Z:'< l'llweiitarz.·majętn.ości••. · ,s" :6, :116. ;.Ekspl.oał&cja . marmuru w Dębniku
została opracowana na podstawie źródeł klasztornych przez Włady:słllW:9., T at a r·kiewicza. Czarny marmur w Krakowie. Kraków 1953.
'<".';'
" ...,c 6 0,Dypl..nr,.:lA.illlruk•. 9 .. ·R,p Irtu',a.) d: ocd;,ś. w.; EtU,a ~z m,. jw.s. 63-:';.-65.: .,
01 AKC 83. Łomy marmuru klasztQri.l .. OO. ;Kcumelitc?w,:.Bosych. w Dęb/li.ku ).c. 5.
62 Dypl. nr 35.
," .:,.,
" .. ,:,58 .Bałwan!·!~ozIlilcza·Fawn~.,iniiil'ę.·i iwagę.:·:soli,
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II. KLASZTORY KARMELITOWBOSYCH

wydzierżawił

w 1787 r. od karmelitów łomy za cztery tysiące zł rocznie.
majstrów kamieniarskich: Dominika Schi'"
anta, Leonarda GalIi i Odoarda Gilli. Okres ten dla Czernej był szczególnie pomyślny. Wyroby dębnis:kieszły do budowli królewskich
w Warszawie i prywatnych pałaców arystokracji. Jednak wydarzenia
politycżne spowodowały upadek przemysłu kamieniarskiego w Dębniku
oraz w 1794 r. rozwiązanie kontniktu· dzierżawy. 14 czerwca 1788 r. król
Stanisław August Poniatowski udzielił klasztorowi przywileju· na targi
w Paczółtowicach 63, które miały odbywać się we wtorki. Targi te przyczyniły się do podniesienia stopy życiowej oraz· podniosły ekonomicznie Paczółtowice.
Z

Włoch sprowadził biegłych

7. KONSERWACJA

ZABUDOWAŃ

Olbrzymi obiekt eremu wymagał ciągłej konserwacji. Księga rachunkowa klasztoru 64 zaznacza, że w lipcu 1696 r. zakupiono blachę miedzianą na pokrycie wieży oraz dachówkę. na pokrycie kośCioła za sumę
1.689 zł 17 groszy. W latach 1739-1745 cały kościół pokryto miedzianą blCl-chą, nabytą u pana Ferdynanda za sumę ponad 1O~000 zł 65. Na
nieszczęśCie w 1752 r. nowy dach kościoła spłonął. We wrześniu tegoż
roku o. Celestyn od św. Kazimierza, przeor eremu, zapłacił Cieślom i stolarzomza więźbę i dach gontowy 1.543 zł i 8 gr.66 Staraniem tegoż
przeora już w kwietniu 1754 r. zakupiono nową miedzianą blachę na
pokrycie kościoła, za sumę 7.922 zł 29gr.67. Według relacji o. Alojzego
Klugiera, przeora klasztoru, z 1858 r. 68 drugi raz dach koŚcioła miał
spłonąć w pierwszym kwartale XIX wieku. W l. 1690-1691 za· sunię
1.137 zł 61 gr.69 przeprowadzono gruntowny remont i restaurację pu'"
stelni śyv. Abrahama (prope portam conventus)10. Za przełożeństwa
o. Grzegorza od Ofiarowania Najśw. Maryi Panny, w 1741 r:, podniósł
się . klasztor ekonomicznie. Energiczny przeor naprawił stawy rybne
(które od 60 lat były zaniedbane), młyn, dwór w Paczółtowicach.
W miesiącu sierpniu w obrębie wielkIej klauzury położył nowy dach
nad eremitorium Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny, za cenę 50 zł,

Dypl. nr 39.
AKC 323. Computus accepti et expensi ap ud Conventum czernensem ab anno
1682-1727 k. 117.
, 86 AKC 324. Liber acceptarum etexpensarum ab a. 1734--1765 k. 42---85.
66 Jw. k. 123.
67 Jw. k. 133.
68 Arch. Gen. w Rzymie. Plut. 92 sygn. 1. Brevis desctiptio conventus Czernensis.
89 AkC 323. Computus accepti et expensl... k. 33.
70 Jw. k. 43.
63

64·
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Na dach

wyszło

317

70 gontów i tyleż gwoździ 71. W tym samym miesiącu
(przy moście);. która uległa zniszczeniu. Po

odnowił całkowicie bramę

restauracji, bramę wymalował Paweł Gołębiowski, malarż 72. Zasługą
o. Grzegorza jest również naprawa bramy przy kaplicy św. Abrahama.
W 1742 r. w-lutym przeprowadzono remont pustelni św. Jana Chrzciciela oraz czeladnicy. Założono nowe dachy z gontów. Prace restauracyjne przy. kaplicy św. Jana trwały 9, a przy czeladnicy '1 dni. Wykonali ją Klockowie. W 1755 r. klasztor wyłożył na restaurację mostu po'"
nad 2.000 zł. a w 1.760 naprawa murów kosztowała 3.889 ZF3.

8. KLASZTOR W DOBIE INWAZJINIEPRZYJACIELSKICH W XVIII W.

Wiek XVIII rozpoczął się tragicznie dla Polski. Wstąpienie na tron
Augusta II Sasa spowodowało nową inwazję szwedzką. Tragedia ta odbiła się w całej pełni na życiu pustelni czerneńskiej, zwłaszcza poą
względem ekonomicznym. Przez szereg lat grasowały tu, na zmianę
wojska szwedzkie, moskiewskie, saskie, konfederaci warszawscy i sandomierscy. Wojska nękały klasztor ustawicznymi kontrybucjamI, siejąc zniszczenie i rabunek. WspółCzesny autor księgi gospodarczej klasztoru 74 zanotował:,;Iż jedni wyszli z wiosek a drudzy przyszli, stacjami,
noclegami, przechodami, za:bieraniem koni, bydła, wozów, prowiantów
wniwecz chłopów obrócili". W roku 1701 generał szwedzki Szteinbock
przysłał z Krakowa do dóbr klasztoru czerneńskiego nakazy płatnicze
zwane paletami, wyznaczając z każdego dymu po 27 tynfów (34 zł 6 gr),
nie licząc -żywności i danin w naturze. Ponieważ poddani klasztoru nie
byli w stanie tego uczynić, dlatego klasztor w 1702 r. za:płacił za nich
448 zł 24 gr 75. W 1705 r .. z polecenia Stanisława Chomentowskiego,
m.arszałkakonfederacji sandomierskiej, zawinęła. do .·Siedlca chorągiew
Waleriana Radeckiego, starosty romanowskiego. Chorągiew nałożyła
tak wielki okup, że włościanie nie byli w stanie go złożyć. Wobec tego.
żołnierźe spędzili wszystko bydło z Paczółtowic i folwarków pod karczmę do Siedlca, grożąc jego uprowadzeniem; W końcu znów karmelici
złożyli 660 zł okupu. Za· powtórnym przybyciem Szwedów do Krakowa
w 1705 r., generałSternberg rozpisał nową kontrybucję po 27 tynfów
z dymu. Oprócz tego wyznaczył z każdego domu pewną ilość .chleba,
mięsa, siana, owsa, mąki, masła, piwa, soli itd. Ociąganie się z oddaniem
kontrybucji ściągnęło do. wiosek klasztornych egzekucję wojskową~ Bi~

11
72

71

14
75

AKC 62. Inwentarz majętności... s.332.
Jw. s. 333
.
AKC 324. Liber acceptarum et expensarum ... k. 147, 177.
AKC 62. Inwentarz majętności ... s. 295.
Jw. s. 296. Por. J. L o u i s, jw. s. 16~165•.
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w:łosciap, wypędzano:

za:bie;rano:,.b:Ydło

z tdbIhó:w,

itd:.

,Wid:z:ąc'opłaka"'

l.lY ~tan,strb,skanych ;PQddany,ch;~,karmęlici) zastawili w Krakowie·. ko;:.-,
s~townoścr

klaSztorne,:, a;$zwedbnF 'wypłacili w

tynfówwy,pożyczonych p'ien~ę<jlzy76; iVJL,'

"

imieniu:włoś~ćian' '2.517.1

: " ' ' ' ' ' ; ' . _ ."

W następnym roku kontrybucjebył'Y.Ś:ctąganę 'prżez" woJska>mos~
kiewskie or.az Sasów~Ponie:yvaż 'zebranie ,kontr,ybucjiw wioskach(kla:sz~'
tornych ,było' niemożliwe, 'Bliinen;iitsch;, saslcikomisa,rz.' 'vyojenny" zwol:::.
nit karm.elit~w od danin" Z:wdzięcznbści'żakOIiIiicyofiarowali: 'mu ,pięk:,.:
ny stół marmurowy .. Dchodząc: w l'łO? (Fi w: stronę;\Saksorrii, ':SasD dgra~i
biali wioski i miasteczka, egzekwując siłą pieniądze, żywność i bogactwa. Uciekający z Krakowa pułk saskiej rajtarii pod dowództwem generała \Ekstadla, chciał. "(;fłuzszy- 'czas:. żal'rz:yniać się. w' Si.edltli rpa·czoł'!;:
towicach. Karmelici zapobiegli temu przez Bliinernitscha. Pułk zatrzymał się na' leżach 'w .Olkuszu:: i Ekstadt mszcząc:' się, przysłał'klasztorowi
palet na'dostawę dla: pułkuówsa, siana"wołów, baranów, kur, gęsi, jaj:
a oprócz.t:ego.: z każdego.dymuwyznaczył:po. '3" talary. ·Do pobrerania!
kontrybucji wyznaczył s~eśCi'u rajtarów i zagrozil,: że W' razie nie od,;;
dania kontrybucji, do trzech:dhi'żjedzie ź wojskiem na .egzekucję; . kar:,;
meliciw -pierwsz:yńl •rzucie; posłali' do, O:lkusźa' bróg' isianii, 1.50' korcy'
owsa, 3 woły; kilka:rraście haranpw;, ."kur,;:gęsi 'i:kilka beczek piwa 77.
Od' reszty kontrybucji uwolnił' ich Bliinernitsch,l},tóry wyjednał od 'na-:
czelnego wodza w Siewierzu.zakaz·· śCiąganIa diminzmajątków klasz-'
t o r n y c h . ' .y ,
"
. .)
'.',
. W 1708 r. idąc doSiewierzff' przeCiw'konfederatom Stanisława iLesz~!
czyńskiego, dywizja Rybińskiego pożostawiław dobrach klasztornych
chorągiew rajtarii pod dowództwem: bezbożnego rotmistrza, kalwina; Ten!
<wdziennie ś'ciągał ż wieśniaków prowianty 'dla.'wojska~' Dano; mu rOO!
tynfów
nadziei, że opuści'wioskL Rotmistrz jednak tylko część cho::·
rągwi wypr.owadził do Racławic .. ' Sam z: 'resztą wojska przeniósł się dOi
folwarku w Siedlcu, każąc się dobrze "żywić. Karmelici dali mu znów
200' tynfów;. aby się wyprowadzHz'majątków; Ten: zażądał 3'.000 tynfów,'
g.rożąc, że: w razie gdynie: zapłacą,," sp'rowadziz powrbtemżołnierźy::
Dzięki interwencji Elżbiety Sieniawskiej; hetmanowej w. kor. (dzie"·
dziczki rilaJątkupo' Firlejowej), do której uciekli się kaTnieUći, ukazał
się' uniwersał hetmański, hakazujący Rybińskiemu :odwołać rotmistrZ'a!
z dóbr klasztornych i zabronićW:szelkieJegzekucji. '
W tym czasie zamieszek i Klęsk wyhuchła' w Krakowie zaraza, tzw:
morowe powietrze. 16 września '1701 'r~, chrdniąc się' przed zarazą, ptzy·'
byli do dworu siedleckiego klerycy i lektorzy z klasztoru św. Michala.
Tej samej nocy spłonęly w Siedlcu dwie stodoły ze zbożem. Dnia 25
września klerycy rozpoczęli w Czernej' rdkszkolhy teologii. Mieszkali

w

78
77

Jw. s. 297.
AKC 62. Inwentarz
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'KLASZTCiR':SWIĘTEGCi:

ELIASZA W CZERNEJ

w:Ę:ląsztorze,brori:tc

udzlaJ ',we, wspólnych' aktach:

Jutrznię

w kaplicy 'przy furc;ie.: Przebyw;iH oni w pustelni do 20

odmawiali

grUdp'ia;~ Stąd

wyjechali do Wiśnicza. W 1701:p~:w,klasztorze sw~ Mjchalaną zari:rzę
zmarli: o. Arnold od Jezusa, o. Wincenty od śś. Piotra i Pawła, br. Antoni, garbaty aptekarz, br. Jan i br. Marcjalis. Ponieważ klasztor ten pozostał bez opieki,ó. "prowiricjał 'zwiódł SięZpTośbą, :'aby,:oć:hótiiicy.
z eremu udali się do św. Michała do Krakowa. Zgłosił się o. Sylwester
ód Ofiarowanfa 'NMP, który, przez 1:2 la.1' pełn:ił urząd:podprzeora·: w
mie. za' towarzysza miął br.. 'St.arii,sława od św. Teresy.' Niedługo: ,potem
zmarli obaj na, zarazę:o. Sylwester 'wwigilięBozego, Narodzenia
wol10'l r., a br. Stanisław w styczniu 1708r. W czas.fe powtórnej 'Zarazy
w Krakowie..:'do Siedlca'pizyby ss~ karmelitanki bPs,e.Przeb:ywą.ły tutaj)
od 101ipca,dó'17 październ~ka~ 1710'r.. 78 Dnia 26'sierpl1ta;zmarła ,wSiedl":
cu s.Agnieszka 'od Nawiedzenia, NMP (Petrbnela MikuIiczówna):79.
Pochowarroją 'w grobowcu pustelników w CzerneJ'W tym czasie',' FÓWuieź' w,klasztofŹe :siedlećkim,przeł:iywał mistrZ'ITowidjatu':z '110W.-i:cjrisza~;
mi' krakowskimi- 8o • W'skutek kataklizmu politycznego, Polska znalazła"
się w niewoli. Zycie religijne uległo ,zahamowanit;t z' powodu prześlado~:
waIiia Kośdola.Zakony kontemplacyjne zóstały zn:i'e.sione'jakó nieuży.:.:

'ere-

teczne;'NajwiększeIiasilenie prześladowań Kości:ołarIiograniczenie'

tó. .,

lerancji,reYigijn~jpódzabOreIn,

aU$trfackimmialo-IDiejsce:za cesarza
JÓzefaJI. Zakony oddano, pod jurysdykcję biskupów i konsystorzy. Na
mocy tego żaTządzenia, w' czerwcu 1783 r. przybył'do,pustelpLks; Sta~'
nisław Ptaszyński, delegat biskupa,' jako wizytatór ;generalny, 'celem
przeprowadzenia wizytacJi "apostolskiej' konwentu.' O. Rafał' od śś. Kor'"
neliusza i Cypriana (Walenty Grey), przeor, nie wpuścił go do eremu.
WizytatÓrudał si'ę na p'arafię w Nowej Górze. Stamtąd przysłał do ptzeorapismo urzędowe (z dnia 20 czerwca); ~groz;ąc ekskomuriiką' wc fazie
negatywnej odpowiedzi. Zaządał decyzji w ciągu sześciu godzin. Przeor:'
po naradzie z ka.pitułą zgodzifsię,naprzeprowadzenie wiżytacjibisku...
piej. Przeprowadzóno ją 21 'czerwca' 1783 r~Wizytator' zachwycony był
świętOśCią życia pustelników; 'zaznaczając'w dekrecie "Iż niC na- tyiri nie'
zhalazłemmiejscu, tobym nie tylko migany ale p'dpl'awy godnego osą
dziL" 81 Erem spełniał szczytne .zadimie imstelni przez 172 lata. Był on
oazą żyda duchowego całej prowincjipolski'ej i litewskiej: Wiele shiwnych postaci przesunęło się przez cele pustelnicze; aby mi. samotnośCi
z BOgiem zaczerpnąc sił do niesienia światłir 'wiary tysiącom ludzi;
78 Klasztory Karmelitanek,Bosych w' Polsce, na, Litwie, i Rusi•• ·KliakóV(. -'klasztoF.,
św. Marcina., Kraków' 1904 s,.211---,213. '
(
79 Konterfekt iy~ia pizykiadnego ... Kraków 1747 s. 366.
80 Klasztory Karmelitanek Bosych w' Polsce:;, na' Litwie, 'i~ Rusi •.• s\:'212.,
",
81 AKC 38. Varia DocumeIłt:a 'aut-hentica' 'co,nventus,' Carmelit,ar.um" Dis,ca1.ceqt'Orum
in eremo k. 100, 102.
.;. ,",
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O;wielkim dynamizmie życia duchowego świadczą księgi wizytacji prowincjalnych 82 i generalnych 83, w których znajdują się pochwały i re.,
lacje o przestrzeganiu karności zakonnej.

9. UPADEK lYCIA EREMICKIEGO I ZAKONNEGO
Drakońskie rozporządzenia cesarza przekreślające cel zycia zakonów
kontemplacyjnych, drobiazgowe przepisy godzące w ustrój życia zakonnego, zakaz kontaktu z wyższymi przełożonymi, spowodowały upadek ducha zakonnego. Dla ratowania swej egzystencji, klasztory kontemplacyjne zaczęły przerzucać się na życie czynne. Do upadku życia
zakonnego dołączyły się również przyczyny natury polityczno~ekono
micznej. Wysiłek narodu zmierzający ,do organizacji życia społeczno
-kulturalnego, uwieńczony sukcesem Konstytucji 3 Maja, został nagle
przekreślony przez' konfederację targówicką, wojnę z Rosją, a w koń.,
cu przez drugi i trzeci rozbiór Polski. ,Istniejące dotychczas klasztory
żyły pod ustawiczną grozą kasaty. To zaś wpływało destruktywnie na
życie zakonne. Wykonywanie władzy przez przełożonych było utrudnione. Do nowicjatu można było przyjmować za pozwoleniem konsystorza i dopiero po ukończeniu 24 lat życia. Przyczyny te skłoniły o. Adriana od św. Teresy (Czechowicza), generała Zakonu (Polaka), do wyjednania od papieża Piusa VI dla prowincji polskiej i litewskiej dyspensy
od niektórych przepisów Reguły na okres 3 lat. Dyspensa ta, uzyskana
w dniu 9 stycznia, 1792 r. 84, obejmowała następujące złagodzenia Reguły:

1) Dozwolono trzy razy w tygodniu podawać do stołu mięso.
2) Ograniczono rozmyślanie ranne i wieczorne do pół godziny, z tego względu, aby zakonnicy mogli się przygotować do wypełniania qbowiązków publicznych, wymaganych od nich w tych czasach.
3) Porządek dnia ma być wprowadzony w eremie czerneńskim na
sposób domów nowicjackich, z zachowaniem mUczenia i klauzury.
4) Z:powodumałej liczby zakonników,' dyspensowano ich od noc-,
nego wstawania na matutinum i laud esy.
Po upływie trzech lat, w 1795 r. prolongowano dyspensę na 10 lat.
Ten sposób życia o złą.godzonej regule pozostanie w użyciu aż do znie.,
sienia prowincji polskiej' w U,ł64 r,. Nowe pokolenia wychowane zostały już w tym duchu. Z braku źródeł trudno udokumentować, czy
wprowadzono od razu do eremu złagodzenie reguły. W 1797 r., po kasacie klasztoru św.' Michała w Krakowie, część zgromadzenia przeprowadziła się do eremu, przywożąc ze sobą część biblioteki. Od tego czasu
82
,88

84

AKC U.' fiber visitationum provinciaIium.
AKC 23. Liber visitationumgeneralium ab anno '1659.
AP 12. Documenta a S. Sede emanata k. 10.
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cWlczenia' ereinickiesięskończyły. Z powodu rozporządzeń cesarskich
erem nie miał już racji bytu. Powoli dostosowywał styl życia do: pozo~
stałych konwentów.· ,Klauzura wielka papieska została . ' ~esiona
w 1805' r.' Aktem nr ·569 z: dnia 13 lipca 1805· t. 86 kOJ;lsystórz biskupi pozwolił dop1iśCićv/iernych obojga płci do uczestnictwa w nabożeństwach
w kościele, dotychczas zarezerwowanym tylko dla pustelników. Prawnej i formalnej zmiany eremu na konwent dokonano na Kapitule .GEmera1nej w Rzymie w 1807 r. 86 W tym czasie w klasztorze przebywało
1o zakonników 87: o. Sebald Podlaski, o. Lambert Bugajewicz,o, EdmUnd
Jakowski, o. Epifaniusz Witkowski, o. Wincenty Kłodziński, o. Stanisław
Kucharski, 'o. Augustyn Kossakowski,br. Wacław Konchard,br. Jakub
Gtzesicki i postulant Mateusz Sojczyński.
Upadek potęgi Napoleona sprowadził na Polśkę nowe nieszczęścia.
Przejście potężnych armii przez nasz .kraj pociągnęło za sobą wielkie
zniszczenie. Klasztor czerneński w 1814 r. stanął w obliczu katastrofy
gospodarczej, a co za tym idzie upadku ducha. Rekwizycje i kontry""
bucje wojskowe doprowadziły do tego, że .-'-'-. jak zaznaczą przełożony
o. Kandyd Piotrowski - "Nie pozostało ani źdźbła siana czy słomy, ani
ziarna, Czy to do pożywienia, czy to do zasiewu". Wojsko zabrało bydło,
konie, wozy. Z 24 kmieci pozostało, czterech; których klasztor musiał
żywić i zaopatrywać 88; Nie reperowaneklipliceteremitarze rozpadały
się. Sam kościół chylił się ku ruinie. W 1817 r'. bp 'krakowski Jan Wo,,ronicz, w liście 89<10 o. Kandyda' PiotrowsJ,dego projektuje sprzedaż oł~
tarza marmurowego (zezrujnqwanej kaplicy hr. KrasiI.iskiej)' do Warszawy. Uzyskane stąd piemiądże 'proponuje obrócic na remont klasztoru,
ponieważ zakonnicy, w liczbie ośmiu pozbawieni należytego okrycia
i utrzymania -,-byli niezadowoleni.'BisĘ.up krakowski Jan Woronicz
składa w dużej mierze~wtnę za taki 'stan rzeczy na o: Karrdyda Piotrowo.:
skiego, przeora konwentu 90. W 1811 r'.,'.dokonany.zapoparciem.biskupa
krakowskiego wybór na przeora o,' Telesfora od ś"'\'/.. Michała (Sołtysi
ka), zapobiegł całkowitej •ruinie klaszfo~u .. Po upływ-ietrzech .lat, .biskup
zwrócił się do Definitorium . Prowincjalnego, protegując mów o;~ Tele-'
sfora na dalsze trzechlecie, a równocze~nie relacjonując, że swoją gotliwością i zapobiegliwOścią przeor teri:przywrócił 'dyscyPlinę ,klasztorną, dokonał koniecznych reparacji domu, zapobiegłpijańsłwu,-zapewnił
zakonnikom stosowne utrzymani~ 91. - Rozti'opn y ptzeórrządziLklaszto
rem przez 34~lata (od 1817 do 1851 r.). 'Po:jego.śmiercinastępny przeło-'.'

,

91 Tamże.

21 -

.. ''''.'.

ss AKC36. Acta Crirlae Episcopi-Cracoviensi ab A. D. 1797-19q3s. 39. '
86 Arch. Gen. w Rzymie.Pl1J;t. 92. sygn. 1~ Brevis desc,iptioconventus czernensis.
87 AKC 38. Varia documenta ... k. 111.
88 Jw. k. 125..
89 Jw. k. 134.
90 Jw.' - List biskupa ''do Definitorium Prowincjalnego k;: 139.
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o. Alojzy od św. Kazimierza (Klugier:), szedł po linii wytyczonej
przez swego poprzednika.
W tych czasach przeor klasztoru w Czernej był praktycznie najwyż
szą władzą zakonną, ponieważ kontakt z generałem i prowincjałem był
niemożliwy. Od 1795 do 1857 r. nie zawitał do Czernej żaden wizytator generalny.
Z czasów rządów o. Alojzego Klugiera mamy dość wyraźny obraz
życia klasztornego, nakreślony przez samego przeora (z datą 4 lutego
1858 r.), przesłany generałowi do Rzymu 92. Porządek dnia zbliżony był
do eremickiego. Zakonnicy w dalszym ciągu korzystali z dyspensy,
uzyskanej przez o. Adriana w 1792 r. Czy mieli jej prawne przedłużenie
do tego czasu, trudno to dziś stwierdzić. Porządek dnia przedstawiał się
następująco: O godz. 5 wstawanie. Do godz. 6 modlitwa myślna, następ
nie litania do św. Józefa, pryma i tercja. O godz. 8 msza konwentualna,
po niej inne msze prywatne do godz. 10. O godz. 11 seksta i nona, rachunek sumienia i obiad. Po obiedzie wspólna rekreacja. O godz. 14 nieszpory, a o godz. 17 kompleta, matutinumilaudesy następnego dnia.
Kolacja o godz. 18. O godz. 20. rozmyślanie, rachunek sumienia i modlitwy wieczorne. Postu ścisłego przestrzegano przez cały Wielki Post,
Adwent i każdą środę, piątek i sobotę. poza tym można było spożywać
potrawy mięsne. Od komplety: do prymy zachowywano ścisłe milczenie.
Przeor klasztoru miał prawo przyjmować kandydatów do nowicjatu,
a po trzech latach odbierać profesję. Ojcowie zatrudnieni byli w duszpasterstwie na parafiach: o. Julian Kozubski w Trzebini, o. Benedykt
Parszywka w Nowej Górze i Moraw:icy, o. Wiktoryn Jaworski w Krze~
szowicach
Pod koniec rządów o. Alojzego zaznaczyt się, już upadek ducha zakonnego w klasztorze. Szczególnie jaskrawo uwidocznił się on z chwilą
śmierCi przeora klasztoru (5 września 1860 r.). Definitorium Prowincjalne w Warszawie wyznaczyło wtedy dla Czernej nowego przeora, którego konwent jednak nie przyjął. Kapituła· klasztorna po )wleżeńs~u
wybrała sobie spośród zgromadzenia o. Juliana od Sw. Trójcy (Kozub3kiego):
Ówczesny stan klasztoru, aczkolwiek przesadnie, ilustruje nam relacja o. Grzegorza od św. Teresy, Wizytatora generalnego, w liście (pisanym w Czernej 16 grudnia 1861 r.) do Definitorium Generalnego
w Rzymie 93, O. Grzegorz rozpoczął wizytację ~onwentuct2 grudnia. Po
kilku dniach skonstatował, że wizytacja kanoniczna nie ma sensu, ponieważ jego władza jest za szczupła, aby klasztor doprowadzić do porządku. Całą sprawę życia zakonników w Czernej przedstawiadorozżony,

92 Arch. Gen. w Rzymie. Plut. 92 sygn. i-l. (Documenta ad universam pro:vinciam
spectantia). Brevis descriptio conventus czernensis.
98 Arch. Gen. w Rzymie. Plut. 91 sygn. a.Documentaad universam provinciam

spectantia.
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strzygnięcia Definitorium Generalnemu w' Rżymie .. Wizytator konsta,.
tuje, że konwent prowadzi swoisty styl życia. Z powodu trudnych warunków politycznych prowincjał nie przeprowadza tu wizytacji, a kontakt z Rzymem jest niemożliwy. Rozporządzelliaapostolskie i zakonne
w ogóle są tutaj nięzna;ne. Zakonnicy czytają' jako ostatnie, rozporzą
dzenia apostolskie z 1694 L, zaś uchwały Kapituł Generalnych z· 1702 r.
Prowincja posiada dwa nowicjaty, jeden w Warszawie- w Polsce ruskiej, drugi wCzernej -wPolsce austriackiej. Czy te nowicjaty są waż
nie erygowane, wizytator nie skonstatował. O. Julian od .Św. Trójcy
(Kozubski) w 1843 r. opuścił Zakon i sekularyzował się. Po dw?ch latach,
po śmierci o, Alojzego Klugiera, powrócił do klasztoru i. tutaj został
obrany przeorem~Według rozporządzeń Kapituły Genęralnęj z 1853 r.
(nr 13), nie nalęży już do Zakonu, alę jęst kapłanęm święckim.Zatęm
ksiądzdięcęzjalny piasJ:uję urządprzeora.O. Cyryl Gawroński'również
nięważnię pęłni urząd magistra nowicjatu, a to z powodu braku dyspęnsy od lat, albowięm rok tęmu otrzymał święcęnia kapłańskię. Skutkięm tęgo nowicjuszę są nięważnię przyjęci. Nie wiadomo też czy profesje poprzednich nowicjuszy są ważne. Nowicjusze po 9 miesiącach nie
zostali jeszcze ani 'razu przedstawieni kapitule do aprobaty. Spowiednikiem 'sióstr karmęlitanek na Wesołej w Krakowie jest o. Romeusz Brożek rok poświęceniach kapłańskich. Urząd ten pełni bez dyspensy
i pozwolenia biskUPa. Odnośnie do zarządu domowego wizytator konstatuje całkowite zaniedbanie. Przeor pełni również obowiązki prokuratora.
Rezyduje na folwarku w Siedlcu. Do klasztoru przyjeżdża tylko na wię
ksze uroczystości. Wszystko czyni z własnej inicjatywy, bez porady
dyskretów, których nie ma j bez ,wiedzy kapituły. Kapituł konwenckich
nie odprawia. Dochody roczne w sumie 46.000. zł wystarczają tylko na
8 miesięcy. Zakonnicy nie mają wystarczającego ubrania. ani wyży
wienia. Stąd rodzi się niezadowolenie: zakonników. Zycie wspólne' nie
jest przestrzegane. Co mie.siąc każdy otrzymuje pieniądze Ilaswoje
utrzymanie. Eremicki por:z;ądek dnia już. dawno nie istnieje:. Nawet
regulamin dnia innych konwentów nie jest zachowany. Matutinum i laudesy odmawia się tu o godz. 15, a w lecia o godz. 16; Dyscypliny
w ogóle nie ma, a medytacja jest odprawiana bardzo rzadko; natomiast
wyjście z klasztoru częste i swobodne.
Po' przedstawieniu stanu sytuacji klasztoru w Czernej, .wizytatorpro-"
si Definitorium Generalne o-uzyskanie odpowiednich dyspens i sankcji
oraz zdjęcie cenzur kościelnych. Jako jedyny warunek i sposób. uratowaniaklasztoru przed likwidacją lub całkowitąruiną,o. Grzegorz proponuje przyłączenie go do wikariatu austriackiego. Na koniec wizytator na mocy swojej władzy pozostawił dla klasztoru odpowieci.ni~roz
porządzenia 94 do zachowania, dop6ki DefinitorIum Generalne co innego
nie nakaże.
94

21'

AKC 23. Liber visitationum generaliuma.ba. 1'659 s. Ss-.S9.
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10; REFORMA KLASZTORU
. ".'

Efektem wizytacji klasztornej była stopniowa reforma klasztoru ·czerneńskiego. o~ Elizeusz od Nie.pokalanegoPoczęcia Najśw. Maryi. Panny,
generał Zakonuizwrócił się d:o Stolicy Apostolskiej () pozwolenie na
przyłączenie konwentu czerneńskiego do prow'iIfcji ·~iUstriackiej. Papież
Pius IX, przez dekret Kongregacji"Biskupów zdn:i'a!.30 stycznia 1863 r.'
(In 18483 95 ), przychyljł się do prośby. FaktYcznego.'przyłączertia klasz--"
toru czerneńskiego do prowincjr~rustriackiej na mocy tego dekretu dokonało dopiero DefirtitorilqIl .Generalne w Rzymie dnia 15 listopada
1875 r. 96 Z chwilą przyłączenia do Austriiw.yhrano nowy zarząd vi klasztorze. Przeorem został.o.JÓzef od św. Gabriela ·(Tyrka). W ciągu swego
urzędowania w znacznej części przywórcił dyscyplinę klasztorną. Ponieważkonwent posiadał tylko 9 członków 97 !(łącźrrieźklerykami), nie
można tu-było przywrócić pełnej ob serwy zakonnej. O.JÓzef usilnie
zabiegało, przysłanie do Czernej ojców i braci z innych prowincji.
W 1. 1879-1880 zgromadzenie liczyło zaledwie 5 członków 98. Z tego powodu klasztor z przeoratu zmieniono ha wikariat. Liczne zajęcia; zwłasz
cza administracja wielkimi majątkami,. pochłaniały wiele cZ'asu do tego
stopnia, że zaniedbano nawet wspólnego odmaWiariia oficjum wchórze 99. O. Józef Tyrka, wikary, zdawał sobie sprawę, że klasztorowi grozi wymarcie, kasata albo oddanie innemu zakonowi. Aby uratować
ostatnią placówkę Karmelu w Polsce,zwró'cił:się ponownie o pomoc do
przełożonego generalnego, prosząc o przysłanie nowych sił dla odnowy
życia zakonnego. O. Łukasz od śW.·Jana od Krzyża,' generał Zakonu,
przychylił się do jego prośby, pppartej też przez :5'S: karmelitanki z Łob
zowa w Krakowie,' wysyłając do Czernej 8 ojców i dwóch braci. Dnia
7 maja 1880 r. przybyli najpierw br: Awertan od św. Józefa (Schintler) kucharz i br. Tomasz od Dziedątka Jezus (Wagner) --.-: ekonom: Dnia 21
maja przybyli z Wiednia o: Brokard od św:Eliasza (Losert), o.Fulgencjusz od Matki Bożej (Zalduegum). ~ Hiszpan i o.' 'Jan Chrzciciel od
Najśw. Serca Jezusa (Bouchaud) Francuz. W następn:yn:i dnru rozpoczęto akty wspólnego życia, od dawria nieprzestrzegimez powodu ma~
łej liczby zakonników. Dnia 24 maja przyjechał do konwentu cierneń
skiego nowy przeor o. Bertold od św; Jakuba, wikariusz proWincjalny:
Urząd swój objął dnia 1 'czerwca wraz z o. Brokardem od św. Eliasza,
magistrem nowicjatu. Nastałe przybyli też do Czernej: b.Andrzej od
95

Areh. Gen. w Rzymie Plut; 91 sygn. a. Documenta ad universam provinciam

speetantia.
96

Dypl. 51.

97

CataIogus Fratrum

CarineIilarum DiseaIe. Provinciaesub Wulo .S. LeopoIdi

in Austria, H ungaria et Galicia. 1876 s. 3.
98 CataIogus ..• 1880 a. s. 3.
lI9 Chronica convelltus. ',,~
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śvv; ... ,Romu~lp'ą
. JGatzweiler:),o:.:. Aąria~' ~:Ś:Wi JÓzefa (DuQourdie1,l) Fra.n.cuz" "o. - :Ba rtłomj.ęj Q<;l "św { ręresy: CDLa.z <jle::C,e:ti-o}, ~ ,~His2;PAl1.
i o. Franciszek Ksawery ,qdNajśw; .Serc~ Jęzusa, J ;:Matyi:.(Dr.eScher);. ~
~olą~·W,wigmęśw", Te:ręsy,'!:',l~; l1ą . 15pa~dzięrnilqi· H8S0 1:;.)',:;-re pÓłńDCy
po raz pierws_z,y po,<\85~a.ta~b,.1 przer:wyzao..zWQIl;t}y:,z wJeży kla~ztorI.lej
dzwony zwołujące zakonników na modlitwę 100. Echo ich rozlegało się
i odbijało od skał, niosąc w stronę Paczółtowic i Krzeszowic wieść o odnowie życia klasztornego. Nowiro~~!?zkańcY klC)..sztQru'P9Pjęliz,:ca,łą su..
rowością obserwę zakonną. Ten dynamizm życia wewnętrznego stał się
:?ączynęmi fun<la:mentem wskrzeszonej prowincji Oucha' $więtego. Po;z;ostalii ojcowie polscy: o~ Cyryl Gayv:-roński, 0.;, Romeuszod św. 'Alojzęgo
(:Brożek) i ,p. Ma:qci:Q od św. JąnaE.wangelisty(Stilger),/,nie ,J~r?:yjęli're~
formy częrneńs,kiejiW, dniu 23 października 1880 r, opuścili'klasztor
iZa~o:nuElającsię,na wyzna<;zqp.ę przez biskupapar&fie:Q.:Rom.eu~:do
Tyńca,-ą.;(:y,ryl do::IJ.~zek, p.: MarciII do .Raciborowic. O. Józef 'Fy(ka,
główny"J;l,:rQmotor refornw, przyłączył się ' d(), obserwantów.:Przeżd'W&
latawie:rnie brął udz;iał·w; aktach życia wspól:qegcr. Jednak stan zdrpwia
:niepozwolilmustanąć na równi z zelantaIlli. Nie idąc: n& żadenkQIll~
promis, pr:z,ełożąni poradzili muprzejś(: do kleru diecezjąlnego. W J88.4
roku, po otrzymaniu dekretu sekularyzacji uda~ się, ną parafię do Oś.wię,
cimią;, gdzie pełnił urząd katechety., Dokqńca żYcia. żywił wielką sympatię im~łość do ,Zakonu.,
,,',' .
. Po zaprowadzeniu. autep.tycznego dl.!cba ~arrnel:u W dawnym 'eremie
czerneńskhn, .stopp.iowo rozpoczęt.o ręstaura(;:ję~Podupaqł~g() klasz.t9nl
oraz; zabudowań gospodarczych. Wzorowa ąqministracja szybko P~Zy7
niQsła. znaczne dochody, z gąspodarstwa .. , yv 1892 L,$taraniem ,O. Rafą.łą
Kalinowskiego z klasztoru, <::zerneńs.ltiego r 'powstała. nowa fundac;ją
w Wadowicach. W pierwszej połowie XX; w. pr;z;eprowad.zQno w klasztorze szereg modernizacjLW 1924 To wznięsiono piętro'wskrzyo.lępQ:,
łud!liowym, W 193:4 r.wybudowąno na<i rzeczką Eliaszówką własną'ele,~
ktrownię, która zasilą.ła kla::;ztor,w energię el.e~tryczną aż do 1943 .r.
Wtedy to podłączono klasztor doslecipaństwoyvej w,Sierszy_Wlatach
1940~ 1943 .wprowad,zono do. klasztoru wodociągi, W la tach1948~ 1950
nadbudowano piętro w skrzydle północnym, i wschodnim oraz przeproWadzono instalację centralnego ogrzewania za fundusz uzyskany ze
sprzedaz'y f91warku w Żbiku i w Siedlcu,
... , .
'
.. W czasie .d~\igiefW(jjnY śWjatoweJ ofiani 9:kupacjiil;ie:rhiecĘ.i·~j,p~~
dło'dwóch'z?-k9'nnik6wzk~asztor~. Dnia 2·f~ięIf)nią 1944'L~ l:~,Jiemcy'~a~
strzelili w czasie spaceru br. Franciszka od §w. Józefa (Powiertowskie"
go), nowicjusza: W4 dnipóźnieji tj. 28 sierpnia, gestapo zabrało z klasztoru' o.'AlfcirisaodDucha Swiętego(Mazurkal, przeora klasztoru; doko-:
~uJąc pcLJ~~() Osobie o~r:u~nej źbroctni,:, Rudawie,:
'.
)
~

100 Tamże

s. 24.

'.,-'

..
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W 1945 T.,W ramach ogólnej nacjonalizacji wielkich majątków, upań
stwowiono lasy klasztoru w liczbie 600 ha, a
1950 r. (6 marca) folwark
w Paczółtowica.ch i kopalnię marmuru czarnego w Dębniku.
Od 1880r. w klasztorze czerneńskim znajduje się kanoniczny nowicjat, który po dziś dzień zasila prowincję nowymi członkami.

w

11. KULT MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ
. W lewym ramieniu transeptu kościoła jest usytuowany ołtarz Matki
Szkaplerznej (ryc. 61). Jest on zbudowany z czarnego marmuru
dębnickiego (połowa XVII· w.). Antepedium rzeźbione z ornamentem
roślinnym, na wzór tkaniny z motywem kwiatowym. Nad mensą nastawa z retabulum ujętym w architekturę dwóch jednolitych kolumndźwi
gających regularne belkowanie. W retabulum łaskami słynący obraz
Matki -Bożej. W predelli marmurowy relikwiarz w kształcie sarkofagu.
W zwieńczeniu ołtarza owalny nasadnik z krzyżem między przerwanym przyczółkiem. W nasadniku obraz Boga Ojca. Ołtarz ku czci Matki
Bożej konsekrowany 28 października 1657 r. przez bpa sufragana lwowskiego Stefana Charbickiego 101._
W XVII w. znajdował się w ołtarzu obraz Matki Bożej, malowany
na płótnie. Swiadczy o tym inwentarz obrazów klasztoru z 2 poło XVII
wieku 102. W I poł. XVIII w. namalowano obecny obraz. Jest on dziełem
cechu krakowskich malarzy. Wykonany na blasze miedzianej, techniką
olejną, o wymiarach wys. 208, szer. 107 cm, zwieńczony półkolistym łu
kiem. Obraz Madonny jest kopią Matki Bożej Snieżnej w Rzymie, którą
bp krakowski Samuel Maciejowskiprzywiózł do Polski i umieścił w katedrze na Wawelu 103. Kopia czerneńska różni się od pierwowzoru domalowanym karmelitańskim szkaplerzem w dłoniach Matki Bożej, gwiazdą na prawym ramieniu płaszcza i złoconym krzyżykiem na welonie
okrywającym głowę. Kompozycja przedstawia Maryję z Dzieciątkiem
Jezus na lewej ręce, na tle stylizowanych lilii (ryc. VI).
Obraz był parę razy odnawiany: w 1904 r. przez Adama Stopę,
Bożej

101 Na pamiątkę konsekracji ołtarza umieszczono w ścianie tablicę Z 'napisem:
.,Jesus t Maria. Anno Domini 1657 die 28 Ootobris R[evere]ndissimus Dfomi]nus D.
Stephanus Casimirus Charbicky Dei Gra:[tia] Episc[opus] Nicopolien[sis) suffraganeus
Leopolien[sis) consecravit hoc altare in honorem Sanctissimae Virginis Mariae Genetricis Dei, et reliquias SS.Pomphilii et Helidonii MM., SS. Libertae et Uraniae VV.
MM. in eo inclusit".
lO! AKC 63. Inventarium Eremi S. EJilie Czernae k. 4-8. Po namalowaniu nowego
obrazu na blasze miedzianej, pierwotny wizerunek. przeniesiono prawdopodobnie do
kaplicy w Siedlcu. Obecnie znajduje się w klasztorze.
.
103 O. Wacław z Sulgostowa (N o w a k o w s k i). O cu·downych obrazach w Polsce
Przenajświętszej Matki Bożej. Kraków 1902 s. 313; Tenże. O cudownym obrazie Najśw.

Maryi P. Berdyczowskiej. Kraków 1897 s. 8-9.
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aw 1913 r. przez Marię Krostowską. Były to raczej przemalowania niż
konserwacje. Dopiero w 1958 r. gruntowną konserwację przeprowadzili
Rudolf Kozłowski i Adam Witkowski w Państwowej Pracowni Kónser~
wacji Zabytków Sztuki na Wawelu w Krakowie. Konserwacja polegała
na usunięciu naniesionych przemalowań, przywróceniu pierwotnego stanu, na uzupełnieniu ubytków farby i zabezpieczenIu przed dalszymi odpryskami. W tym celu przytwierdzono ·obraz do nowej jednolitej blachy
miedzianej. Całość usztywniono mosiężnymi śrubami na kratownicy
z modrzewiowe"go drewna. Odnowiony wizerunek uroczyście poświęCił
o. Ludwik Nowak, generał Zakonu Paulinów z Częstochowy, w diiiu
15 sierpnia 1959 r.
W dziejach kultu Matki Bożej Czerneńskiej można rozróżnić trzy
okresy:
a. Okres od 165'1 do 1805 r.
W tym czasie klasztor był eremem. Kościół objęty"papieską klauzurą
zarezerwowany był dla samych pustelników. Oni to wielką czcią otaczali ołtarz Matki Bożej Szkaplerznej. Każdy z ojców i braci, przybywając na cwiczenia duchowne do pustelni, polecał się tutaj opiece Królowej i Matki Karmelu. Ona była dla nieh ideałem świętości, wspaniałym
wzorem kontemplacji Słowa Wcielonego i zjednoczenia się z Nim. Na
Jej ręce składali i odnawiali swoje śluby zakonne. Trzy razy dziennie,
na głos dzwonu z wieży klasztornej, dołączały się i wtórowały sygnaturki z poszczególnych pustelni, niosąc pozdrowienie a.nielskie i przypominając o największym wydarzeniu, że"Anioł Pański zwiastował
Pannie Maryi... I poczęła z Ducha Swiętego" ... CodziEmnie o godz. 14
pustelhicy odmawiali litanię loretańską do Najśw. Maryi Panny 104, a po
komplecie wieczorem i laudesach o północy przybywali przed ołta.rz
na osobiste spotkanie z Niebieską Matką:" W każdą· sobotę (z wyjątkiem
świąt obowiązkowych) odprawiano tutaj mszę św. śpiewaną o Matce
Bożej z pa.leniem kadzidła 105. Również we wszystkie święta maryjne
i w dni dopuszczające odprawianie mszy wotywnych sprawowano tutaj
ofiarę eucharystyczną. Cztery razy w roku odmawiali oficjum i celebrowali mszę św. o Imieniu NMpI06. Obowiązkowo w każdą sobotę i w wigilie świąt Matki Bożej o godz. 17 zbierali się w białych płaszczacJ;l
i wychodzili z zapalonymi świecami przed ołtarz dla. odśpiewania ant y-

104 Instructiones eremi Fratrum Discalceatorum Congr. Sancti Eliae On/.. Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo. Cracoviae 1737s. 99.
105 AKC 12. Observationes privatae consuetudinum sanetarum religionis sacrae ...
" conscripta per R. P. F;· Innocentium a S. Nicolao, perpetuo eremita . :anno Domini
MDCCIV s. 42.
106 Tamże s. 19, 38, 41.
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fOIlY $alve Regina 107, W . dniu, ,~8.; Il1aja 16,8 r., wi2iytator generalny
o.Daw.łan.oc,l. św. Tomasza zobowiązał brąc;i ekonomów z Siedlc:a i Pacz.ółtow;ic dąstawienia się w' konwencię n,a każd,e śpiewanę Saly~ Regina, pod sankcją kąry usullięcia z.ereplU 10S•
, Z XVII i XVIII· ,w.zachQ'wą:ły się l$:sięgi:(protokoły), zwyczajnych
in.adzw.y<:zajnyc.~kola<:ji duchownych 109. O ustalonej porzepr'l:ybywaIi
ną-niEf wEi~ypcy, pU$telnicy ereIPu.Ę:ażdyznichmiał możr;l.OŚĆ wYPPy\zied?;ępia &ię w dyskusji na ustalony temat z dzi-edzinytęglogiLNajczęś
~j~JtPm.a:wialle:tematy'to zągądnienia mą:t;:4ologicznę" zw:,łaszcza ~ o;k.ązji

świąt 'maryjny<:h~.:Matkj Bęż.ej Gromnicznęj, Zwiastowania, Mą.tk:i,Bożej
z Góry Karmelu, Wniebowzięcia NMP i Niepokalanego Poczęcia: 110. Za;~fotoli:Qłowape wypowiedzi 'świadczą (). intęnsywnyD;l" życillwewnętrz
nym na wzór Maryi, o wielkiej czci dla Najśw. Maryi Panny i o znaj O::'
mości pism ojców oraz doktorów Kościoła.

b •.' Od·:inieSienia.życia eremickiego'do reformy klasztoru w 1880 r .
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.ch:wilą z~iany ~remickieg9

Eitylu

życia

na cen.-0bicki,

wyłączono

li:.ośCi.qł.~~:papi~kiej klauz~ry i o<:J.danogodoużytku wJerny(:h .. Rozpoczę~B>:wnim:praGę

apostolskie. i wprow.adzono

nabożeństwa,

jakie

zwykło;. ~ię odpraw!aćwe wszyst~ich.kościołach die<:ęzji. Najpierw zaprc;>wadzononabożeństwa

szkaplerzne z kazaniem i

procesją

w

każdą

trzec.ią niedzielę miesiąca.Pot~m zą.czętoodprawiać nabożeństwa

rÓ.,
i majowe (oko 1860 r.l.Ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym
Po'częciu NMP iobjawieniaw Lourdes Ożywiły wiarę i kult Matki' B~
żej. L.~d Boży przyjmując szkaplerz karmelitański "znak zbawierl~a" -:- garnął się·do swej Matki Niebieskiej, która"wśród <::iszy sinych
Qorów;z;alożyła twierdzę swą" .• Pod Jej opiekę oddawali si~ uczestnicy
pq:wstaria~ listopacl0w~90 i styczniowego 1~1. Na uroczystość odpustową
IV1at~L Ęożej Szkaplerznej ściągały tłumy wiernych. z okolic sąsiednich
hz~Śląskao
... ' .
.
iąńcowe

10~.APKB w .Czernej~ Rkps 5.50 Jnątruc,tiones eremiticaę pro Deserto SancU Po N.
Eliae in provinc1a Spiritus SancU' s. 389;.. Instructiones ereml Fratrum Discalceator~~ .00 5.'38.
..' " .
....'.'
.
10a

AKC 17. Notata de caerimwniis consuetudinibl,lsque huiusSacri Deserti appli-

cata s. 57-58.
109 Rkps 500 ColIationes ordinariae et extraordinariae eremitarum conventus
S. Deserti in Czerna; Tk2ps 51. Liber collationum ordinariorum et extraordinariorum con-

vEwtus

S,, EremlCarmelitaruin Discalceatoruin{17l7-'-'-1730}o

Rkps 50 s. 49, 63, 80, 114, 133,' 173,1''17, 179,184,,187.' ,"o " .
III'. ZolnietzepowstaIiia listopadowego Iia pamiątkę wznIeśli .krżyż .obok ~klasżtoruo
110

GEmerałS~ariisław' KIicki'wystawiłpomnik AleksaIidtowiBłędowskiemu,' generałowi
zmarłemu 25 listopada 1831 r. w Krzeszowicach. Pomnik ten zriajduje.
s~ę na cmentarzu zakonnym.

wojsk polskich,
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.. Z odnową zycia zakoimega w 1880L,tazpaczęła się intensywniejsza
dzia!alność religijna. Czefna stała SiEf silnym 'agnlskh9m życiareligijne~
go '{ kultu Matki Bażej, Iiietylka dla najbliższych okalic alę i dra SI.ąs.:..
ka. "Od paławy XIX w. zjawiają się liczne rzesze· pątnikÓw' ze"Sląska,
aby tutaj, u stóp abrazu Najśw. Maryi Panny Szkaplerznej, zaczerpnąć.
atuchy i siły da walki z naparem germańskim, pakrzepiając swe serca
u kanfesjanału, a walę wzmacniajilc:J>aka:r:.:rPew:,AnieJski~. Cq:t:"ąz,częś
ciej adbywają się rekalekcje dla pątników, którzy w prześlicznym otaczeniu klasztoru wśród lasów, czy też' na ruinachdawnychpustelrrt'za.:..
tapiająsię w lekturze religijnej i rozrriyśla.Iihi rl 112.
Ufnaść do Matki Bażej padtrzymywanaprzez klasztor, przyczyniła
się: V; zt\ąsznej mierze do adrodzęnfą' Siąska i potyskaIila· go' dla Palski~i.3. Stąd pielgrzym(zabierali ze ~6bą reprod:ukcj~ abrazu :MatkiBażej, madlitewniki i palskie książki religijne. Dla laikatu·założana przy
klasztarżeIII Zakan Karmelitański. Wszystkie abłóczyny, :prafesje : za..:
kanne, ju~ileusze zarównazakciriników)ak i sióstr III Zakanu 'Odbywały
się. przed'ołtarzem Matki Bażej SzkaplerzneJ: Wielkim czcicielem Królawej Karmelu był a. Rafał Kalinawski, przear ~lasztaru, autor .brosżur:
"Cześć Matki Baskiej w Karmelu Palskim", ~14 araz "Maria.zawsze i we
wszystkim" 115. NiezmardawanymprapagatoremJej kultu by! a. Jan
ChrzCidel 'Bauchaud i a. Alfans Mazurek; Ten: pierwszy jest 'autorem
dw6ćh podręczników ćwiczeń dUc'ho~ych: ;,ZakoniB!"actwoMatkiBażejSzkaplerznej", Kraków 1903 i "Dzieci MatkI. Boskiej Szkaplerznej,
czyii ćwiczenia duchawne dla człanków Bractwa ,Szk~pl~:r:z;a Swiętega" t
Kraków·1910. Jaka wielaletni magister nawicjusży, zapalał ich serca miłością da Matki Bażej. O. Alfans Mazurek;'jakaświethy 'organizatar
i wizytatar III Zakanu Karmelitańskiego w Polsce, zdabywał :W-ielu czcicielLMatk,i Bażej, kształtując ich życie na wzór Maryi. J~ka. długaletni
przear klp.sztaru, wyuczył:rniejscawy lud licznych pieśni maryjnych,
Dowadem wdzięcznaści za liczne łaski;,uzdtawiEmia i~ nawrócenia, są
wota . skhidane wakół abrazu. Znaczna ich"część'uległci' zniszczeniu
w cżasie:U wajny światowej, a wiele z niCh s~radzionowi969 r.
.
;W. je.sieni
1969 r., dlaożywi~niakultu
MatkiBaż~j, .zarZąd
klaszt()ru
.
.
.
.
uzyskalad ks. prymasa Stęfana, Wyszyńskiego· inclult. ,na .'. codzienp.e
mszewdtywne z wyjątkiem uraczystości i świąt obawiązkawych.Za
prowadzono również wieczorną mszę o Matce Bozej w kaidą sabotę, 'pa
.. 112;Emi:lian.·O st:B..C hoćw's k·i,' 3ąO-lęci.e: Karmelu w Czernej 'jego :znaczenie dla
Karmelu.'!: nC2 ·.(1933} s; 190. . ..
118 Tamże s. 191.
~14 Księga pamiqtkowa mariańska . .T.I.'.l:;wów,,-:-Warszawa 1901 s. 403-421.' '
.115 Kraków'190L Opr.ącowanie .ną p.odstawie:i:>. Aurie.mm.:Drugiewydanie' w Kra-:
kowie 1935 r., nakładem .;;Gł0511 Karmelu'\,;' ;, .. , , '
".
polskości . .W:··"Głos
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odśpiewaniu

Salve Regina przez zakonników. Jako wyraz wdzięczności
i czci dla Królowej K~ifmelu, ufundowano bogatą szatę, ze złożonych na
ten cel ofiar i klejnotów 116. W dniu 15 lipca 1974 r. poświęcił ją ks. bp
Jan Pietraszko w czasie nabQżeństwa na zakończenie nowenny do Matki Bożej Szkaplerznej.

12. WYKAZ PRZEORÓW KLASZTORU 117

Imię

Lp.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28'
29
30

O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.

i nazwisko

Gerardod śW. Łukasza (Lucas Braccelli)
Eliasz od Najśw. Sakramentu (Szabłowski), wikary
Cyryl od św. Franciszka, wikary
'.
Grzegorz od św. Jana Ew., wikary
Ludwik od św. Józefa (Komarnicki), wikary
Michał od Zwiastowania (Michael a Vidarte)
Atanazy od św. Andrzeja
Ignacy od św. Jana Ew.
Władysław od św. Stanisława
Celestyn od Ducha Świętego
Teofil od św. Eliasza (Wołczyński)
Bernardyn od Dzieciątka Jezus
Eliasz od Najśw. Sakramentu (Szabłowski)
Baltazar od św. Macieja
Konstantyn od św. Hieronima (Giżycki)
Dawid od Najśw. Sakramentu
Serafin od św. Michała (Kasper Liczner)
Sykstus od św. Wawrzyńca
Konstantyn od św. Hieronima (Giżycki)
Piotr od Matki Bożej
Sykstus od św:Wawrzyńca
Tymotetisz od św. Damazego (Stanisław Jeżewski) .
Cyryl od Matki Bożej (Jan Harcewicz)
Walenty od św. Józefa
Dawid od Wszystkich Św. (Wawrz. Szymonowic)
Kolumban od św. Andrzeja (Stefan Mongoli)
Demetriusz od Wszystkich Św. (piotr Chromiński)
Maksymilian od św: Tomasza (Józef Fi"asinelli)
Jan Kanty od Niep. Poczęcia (Wawrzyniec Sławek)
(brak danych)

Lata

urzędu

1633-1634
1634---;1635
1635-1636
1636-1640
1640
1640-1643
1643
1643-1646
1646-1649
1649-1652
1652-':1655
1655-1658
1658-1661
1661-1663
1663-1664
-1664-1667
1667-1670
1670-1673
1673-1676
1676-1679
1679-1682
1682
1682-1685
1685-1688
1688-1691
1691---=1694
1694-1695
1695-1699
. 1699-1702
1702-1704

116 W 1 ćw. XX w. obraz przyozdabiany był haftowaną szatą ze sznurami korali i pereł oraz pozłacanymi kor·onami. .Zob. Fotografia okarza z ok. 1'920 r.w APKB
w Czernej.
117 Wykaz opracowany na podstawie ksiąg dochodowych, rozchodowych i mszalnych klasztoru, podpisywanych co miesiąc .przez przeora i dyskretów. Zob. AKC 321-369. Por. O. R o m u a l d o d św. E l i a s z a, jw., ss. 76--77, 108-116.
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Lp.

Imię

i nazwisko

O, Kolumban od św. Andrzeja (Stefan Mongoli)
O. A\JJgustyn od św. Gerarda (Gaspar Neiierlich)
O. Augustyn -od św. Gerarda (Gaspar Neiierlich)
O. Leopold od Ducha Św. (Franciszek Kozubski)
O. Demetriusz od Wszystkich Św. (piotr Chromiński)
O. Bruno od św. Jaoka (Tomasz Domaszowski)
O. Gaudenty od Ducha Św. (Zacherla)
- O. Idzi od Krzyża (Michał Orliński)
- O. Onufry od Wniebowzięcia NMP (Tomasz Ośrilielski)
40
O.Gaudenty od Ducha Św. (Zacherla)
41
O. Jan Chryzostom od św. Andrzeja (Józef Madejski)
42
O. Romuald od -św. Stefana (Józef Mielczarkowicz)
43
O. Konstantyn od św. Anny fStanisław Gdowski)
44 O. Gaudenty od Ducha Św. (Zacherla)
45
O. Idzi od Krzyża (Michał Orliński)
46
O. Celestyn od św. Kazimierza (Jakub Iwiński)
41
O. Szymon od św. Agnieszki (Józef Barankowicz)
48
O. Korneliusz od św. Józefa (JÓzef Dłuski)
49
O. Grzegorz od Ofiarowania NMP (St. Toroszowicz)
50
O. Szymon od św. Agnieszki (Józef Barankowicz)
51
O. Kwintyn od Ofiarowania NMP (Jakub Malicki)
52
O. Remigiusz od św. Marka Ew. (Woj. Smolikiewicz)
53
O. Klemens od Niep. Poczęeia(Franciszek Tinellif
54
O. Wacław -od Oczyszczenia NMP (Jan Sierawski)
55
O. Celestyn od św. Kazimierza (Jakub Iwiński)
56
O. Grzegorz od Ofiarowania NMP (St. Toroszowicz)
51
O. Józef od św. Eliasza (Adam Ogrodowicz)
58
O. Celestyn od św. Kazimierza (Jakub Iwiński)
59 - O. Jerzy od śś. Ap. Szymona i Judy (Jan Niesołowski)
60
O. Michał od Nawiedzenia NMP
61
O. Maciej od św. Kazimierza -(Maciej Nowacki)
62
O. Michał od Nawiedzenia NMP
63
O. Maciej od św. Kazimierza (Maciej Nowacki)
64
O. Bruno Ignacy od św. Franciszka
65
O. Placyd od Narodżenia NMP
66
O. Rafał od śś. Korneliusza i Cypriana (Walenty Grey)
61
O. Walerian od św. Damazego (Wojciech Wyczyński)
68
6. Walerian od św. Damazego (Wojciech Wyczyński)
69
O. Wilhelm od Ducha Świętego

31
32
33
34
35
36
31
38
.39
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Lata

urzędu

1104-1106
1106-1109
1109-1112
1112-1113
1713-1715
1115--1718
1118-1121
1721-1724
1124-1721
1721-1130
1730-1133
1733-1134
1134-1736
1136-1137
1137-1739
173917401740-1741
1141-1742
1742-1745
1145-1747
i747
1141-1748
1748-1151
1151-'-1154
1154-1157
1757-1760
1760-1163
1163-1166
1766-1769
1769-1772
1172-1775
1115-1178
1118-1179
1179-1181
1781-1784
1184-1787
1187~1790

1790-1793

10

O. Aleksander od św. Józefa (Melchior Mięszkowski)

1793-1796

11
12
13
14
15
16
11
18
19
80

O. Stanisław od św. Jana Chrzciciela (Józef Kucharski)
O. Lambert od Najśw. Sakramentu (Bugajewicz)
O. Lambert od Najśw. Sakramentu (Bugajewicz)
O. Lambert od Najśw. Sakramentu (Bugajewicz)
O. Lambert od Najśw. Sakramentu (Bugajewicz)
O. Kandyd od św. Władysława (Piotrowski)
O.Telesfor od św. Michała (Józef Sołtysik)
O. Alojzy od św. Kazimierza (Klugier)
O. Julian od Trójcy Św. (Antoni :Kozubski)
O. Józef od św. Gabriela (Jan Kanty Tyrka)

1796-1791
1191-1199
1799-1805
1805-1808
1808-1811
1811-1817
1811-1851
1851-1860
1860-1815
1815-1880

Lp"

I

Imię

I

i nazwisk()·,

Lata

urzęqu

Bertold od św. Jakubą ,r:::;,<:łlprn;t.a,I).!l),>;.,,,
Hla~1882
Andrzej od św. Romualąą- (O~tzweiler)
'. "HI82;
•.
Rafał od św. Józefa (Józef~alinow~ki), ".,,1:882'-18&5
~rokard od św. Eliasza (KąsperLosert)
I
,', ;. k ,,-:1S8.'ł...-'1886
Franciszek od Najśw,:;>ęrc Jezusa i, Maryi .(Drescher).:;.,;;· ...-:.::1886~188a
,8~:, .O.Rafał od św. Józefa (JÓz.ef Kalinowski);.·.
_ ,;:; ,;.)888""';1891
87., O, Kazimierz od Niep. Pocz. NMP:.(Rybka):
;r'.:" ;,,,t891:,.-1894
88
O. Rafał od św. Józefa (Józef Kalinowski)
, "
'11194'--1897
8.9
O. Maurycy od ś:o/. Pawła (Michalski)
;
... H3g7:;-1900
90
0, B'agusław od św. Jana Chrzciciela- (Jacaszę~)
.'". .... :.'. HIQO'--19Q3
91 ;.0, :Bartłomiej od św;· ;rer:esy(Diaz deCe}iio.) ..
.,19Q3--':1906
-';, .... ;J:..
·92
O. Andrzej od Jezusa (Franc~szek.9d()wsą;i) "
, HIQ{)=-:1909
93·Q. Marian od św. Józefa (Goe,scl),lbęr.gęr).
" 1909-191.2
94 . O,. Andrzej od Jezusa (Franciszek Gdowski)'
....
191,2::-:19l.5
95
0,. Andrzej od Jezusa (Franciszek Gdowski). .. "
- .
·1915~1918
96
O. Jan Chryzostom bd Wnteb, NMP.(Lamoś).
, .' 1918;-:1920
97
O. Antoni od Dzieciątka ',Jezu~, (Foszczyń"ski) ;, '
911
O. Sylwester od św. Elizeusza (Ignacy Gleczman)
, 192.1,-1944
99 O. Ignacy od św. Teresy (Franciszęk BylicaL
·1924-1927
1.QO, O" Sylwester od św. Elizeus~Cl' (Ig,I).acy J:llec,zman).
'. 1927~19JO
HlL . O"Alfons od Ducha Św. (.:fązef, Mazurek)
,.', '.'
1~)30~1933
102
O. Alfons od Ducha Św. :(Jqzef ł4azurek).· [C' ."
·,t93ą-1936
103
O. Jacek od św. Józefa ,(Władysław Komenqera),
1936-1937
104
O. Tomasz od Najsł. Sę!,ca. Mąryi (JózefPikońJ
1937-1939
105, O. Alfons od Ducha Św. (Józef 1I4azurek);.
_ ::
'.1939""';1942
106
O. AlfOJis od Ducha Św. (Józef ł4,ą:zurek)·
1942-1944
1070. Bazyli od św. Anzelma(Stanisław Jai:Jłoński)
1944-1946
108. O. Bazyli od św. Anzelma (qtarrisław Jabło.ński)
'1946'--1948
109 O .. Bogl\sław od .Miłosierdzia Bożego (Tadeusz Wożnicki);
1948-1951
110. O.C. :,Alfred od św. Eliasza (Jan Jarosz)
1951-1954
Hl
O. Bazyli od św. Anzelma (Stanisław Jabłąński)
·1954-1957
1-12, O. Achilles od N. Serca Jezusa (Bronisław Bodzenta)
1957-1960
113
O. Krzysztof od Dzieciątka Jezus (Stanisław Król)
1960-1963
114
Q.: Feliks od św. Teresy (Eugeniusz Bielecki)'
,1963~196.6
115
O .. Juliusz od P. Jezusa Ukrzyżow. (Józef Marchewka)
1966-1969
H.6: O. :Benignus od Chrystusa Króla (Józef Wanat)
1.969-1972
...
117·.. Q,·Gracjan M. od św. Teresy (Stanisław Ba~ys)
.1972-1975
118 9. Kajetan od N. Serca Jezusa (Jerzy Furmanik)
1975-1978
81
82·
83
84,
85··

O.
O.
O.
O"
O.

L

13,:WVJ(AZ MAGISTRÓW NOWICJATU
Lp.

, Imię i nazwiska '
.

.'

O. Brokard od św. Eliasza (Kasper. Losert) .
2
O., Andrzej od św. Romualda (Gatz.weiler)
3
O. Brokard od św. Eliasza (Kasper Lasert)
,4; ._0. Franciszek Ksawery od ;Naj św. Ser~a J ..:.lDres<;:her}"

Latć(urzęÓ.'u

.!

188Q-18&2
1882;-18133
1883~1885

1885;-1886
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..

Lp.

Imię

I

J nazwisko
"'j'

5
O. Jan Chrzciciel od. Najśw .. Serca Jezusa (Bouchau,d)
6
O. Jan Chrzciciel od Najśw.' Serca Jezusa (Bouchaud) .
O. Jan Chrzciciel od Najśw. Serca Jezusa (Bouchaud)
.,
1
8
O.Bartłomiej -od .św. Teresy (Diaz de Cer-io)
9
O. Bar:tłomiejlOd ŚW. Teresy (Diaz de Cer-io)
10 :0..Jan. Chrzciciel od Najśw. Serca Jezusa (Bouchaud):
O. Jan Chrzciciel od Najśw. Serca Jezusa (Bouchaud)
11
12
O. Andrzej .od Jezusa (Franciszek Gdowski) ...
O. Jan Chrzciciel od Najśw. Serca Jezusa (B9uchaud) .
13
14
O. Jan Chrzciciel od Naj św. Serca Jezusa (Bouchaud)
15
O. Andrzej od Jezusa (Franciszek Gdowski) .
16
O. Czesław od Wniebowzięcia NMP (Erazm Jakubowski)
11 'O. Czesław od Wniebowzięcia NMP. (Erazm Jakubowski)'
18
O. Bolesław od Matki Bożej (Sadowski)
O. Ignacy od św. Teresy (Franciszek Bylica)
19
20
O. Ignacy od św. Teresy (Franciszek Bylica)
O. Brokard od Matki Bożej (Franciszek Gajda)
21
O. Jan Kanty od św. Teresy (Alojzy Osierda)
22
23
O. Ignacy od św. Teresy (Franciszek .Bylica)
O. Gabriel od MB Bolesnej (Józef Klimowski)
24
O. Gabr.iel od MB Bolesnej (Józef Klimowśki) , .
25
O.J~azyli od św. Anzelma (Stai:J..isław Jabłoński)
26
O. Bazyli od św. Anzelma (Stanisław Jabłoński)'
27
O. Bazyli od św. Anzelma (Stanisław Jabłoński)
28
O. Walerian od św. Teresy (Franciszek' Ryszka)
29
O. Leonard od Męki Pańskiej. (Józef Kowalówka)
30
O. Eliasz od MB z Góry Karmelu (Tadeusz Zbyszyński)
31
O. Achilles od N. Serca Jezusa (Bron. Bodzenta.)
32
O. Achilles od N.Serca Jezusa (Bron. Bodżenta)
33
O~ 'Marian od N.Serca Jezusa (Romuald Warakomski)
34
'35
O. Onufry ;·odMB Najmilszej (Władysław Walczak)
O. Kajetan :od' N. SetcaJezusa. (Jerzy Furma.nik)
.36
O .. Kajetan od ·N. Serca Jezusa. (Jerzy Furmanik)
31
. 38. 0. Kajetan od N.Serca·Jezusa (Jerzy Furmanik)
O. Eugeniusz od Zwiastowania NMP (Jan Morawski)
39
O. Rudolf-M. od Przeb. Serca św. Teresy (St.·Warzecha)
40
O. Rudolf-M. od Przeb. Serca św. Teresy (St. Warzecha)
41

14. WYKAZ OBRAZOW
W

(WEDŁUG

Lata

·1
[

utzędu

--. 1886-'--:"'lH88
1888-1891
1891~1892
·1892~1894

1894-1895
1-695-1897
:. --189·i',,-"'1.900
...
1900-,..-1903
.. 1903·--'1906
.• ;1906-1909
190~1912

.

:

...

1912-1915
1915-1918
1918-1920
1920-1921
1921-1924
1924-1926
1926~1927

1927----<f930
1930-1933
1933-1936
1936-1939
1939-1942
1942-1944
1944-1945
1945~1946

1946-1948.
1948-c-1951
1951-1954
1954-1957
1951-1960
1960-1963
1963-1966
1966-1969
1969-1972
1912-1915
1975-1918

STANU Z 19'17 R.)

kościele:

1. Prorok Eliasz na pustyni karmiony przez anioła. Malował Tomasz' Dolabella
ok. 1640 r.
Olej., pItno 1640 r. 250X 170 cm.
2. Prorok Elizeusz.
Olej., płtn. ok. 1640 r. 90X88 cm (w zwieńczeniu głównego ołtarz.a)~
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3.- Matka Boża Szkaplerzna z Dzieciątkiem Jezus. Olej., blacha miedz. 1 poł XVIII w. 208 X 107 cm.
4. Bóg Ojciec z kulą w ręku.
Olej., płtn. poło XVII W. (w owalnym zwieńczeniu ołtarza).
5. (Obraz zastępczy) Matki Bożej Snieżnej (Majoris).
Olej., płtn. XVII W. 166X99,5 cm.
Prawdopodobnie w XVII W. znajdował się w ołtarzu Matki Bożej, a po namalowaniu nowego na miedzianej blasze, przeniesiono go· do kaplicy przy furcie
klasztornej (za mostem). Po zniesieniu wielkiej klauzury w 1805 I., umieszczonogo w kaplicy dworu siedleckiego.
6. Sw. Teresa od Jezusa spotyka Dzieciątko Jezus na krużganku klasztoru.
Olej., płtn. 1 ćw. XX W. 205X 107 cm:
7. Sw. Józef z Dzieciątkiem Jezus na rękach.
Olej., płtn. poło XVII W. (w zwieńczeniu ołtarza).
8. Sw. Jan od Krzyża.
Olej., 'blacha miedz. lćw. XVIII W. 162X92 cm (w ka!plicy przy wejściu d()
kościoła).

w

z ak r y s t i i:

9~

Sw. Józef z Dzieciątkiem Jezus.
Olej., pItno 127X70 cm (w marmurowym ołtarzu).
10. Sw. Jan od Krzyża na modlitwie.
Olej., pItno XVII/XVIII W. 112X89 cm.
11. Sw. Teresa od Jezusa ze złożonymi rękami. Nad głową wstęga z napisem: Misericordias Domini in aeternum cantabo".
Olej., płtn. XVII/XVIII w. 112X89 cm;
12. Matka Boża piastująca Dzieciątko Jezus. Z boku stoi św. Józef.
. Olej., płtn. XVIII w. 103X77 cm.
13. Zwiastowanie NMP.
Olej.,płtn. 2 poło XVII W. 97X.55 cm.
14. Portret Agnieszki z Tęczyńskich Firlejowej, woj ew. krakowskiej, z widokiem
eremu w Czernej. Postać fundatorki .w habicie III zakonu SS. Benedyktynek. Na
stole. krzyż i książka z napisem:. "Fratres arat e pro me"; Z boku herb "Topór"
z inskrypcją: "Agnes Comitissa.de Tęczyn Firlejowa, Palatina Cracoviensis,.
sacri huius Deserti Fundatrix, pietate inegenos munificentissima' post. sexagesimum sextum aetatis, quadragesimum septimum viduitatis ann um, diemextremum
clausit Julii XVI Calendas Anno Dni MDCXLIV" .
. Olej., .płtn. XVII W. 163X125 cm.

w

c h ó r z e z a k o n n y m:

15. Matka Boża okrywająca płaszczem opieki karmelitów i karmelitanki ..
Olej., pHn. 1788 r. 122X289 cm (w lunecie nad wejściem).

w

s t a r y m r e f e k t a r z u:

16. Ekstaza -

przebicie serca

św.

Teresy od Jezusa.

Malował Paweł Gołębiowskf

(Gołembiowski).

Olej., płtn. 1754 r. 207X 105 cm (obraz z bocznego ołtarza).
17. Sw. Barbara na tle baszty zamkowej z kielichem i palmą.
Olej., płtn. XVII/XVIII. 190X 105 cm.
U dołu napis: "Renovatum A. D; 1826";
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18. Niepokalana depcząca węża,
Olej., deska. XVIII w. 12X50 cm (dar ks. Jakuba Morajki, 1942).
19. Chrystus przy słupie. Malował Wlastimil Hofman 1928.
Olej., płtn. 1928 r. 221 X 140 cm.
20. Św. Rodzina z.śś. Teresą od, Jezusa i Janem od Krzyża.
Olej., deska. XVIII w. 13X50 cm (dar ks. Jakuba Morajki, 1942).
21. Św. Teresa z Avila z klęczącą ob ak karmelitanką. U góry Duch Św.
główki
aniołów w obiokach.
Olej., deska. XVIII w. 220X155 cm (malawał P. Gałębi-awski?).'
22. Św. Jan od Krzyża z klęczącym obok zakonnikiem w kaplicy.
Olej., deska. XVIII w. 220X 155 cm (malawał P. Gołębiowski?).
23. Portret Agnieszki z Tęczyńskich Firlejawej, wojewodziny krak" fundatorki klasztoru w Czernej. Postać w p()zycji stojącej, w stroju zakonnym. Na stole krzyż.
świecznik, zegar, trupia czaszka, książka i bukiet róż. Na zielonym nakryciu
stału herb "Tapór" z napisem: "Agnes, comitissa de Tęczyn Firlejowa, palatina
cracoviensis, sacri huius deserti piissima fundatrix", Z boku widok eremu i okolicy.
Olej" płtn. 2 ćw.. XVII w. 202X 143 cm.
W XVII i XVIII w. portret Zillajdował się w kaśc.iele nad wejściawym portalem.
24. Matka Boża z !kar oną na głO!Wie ada!l",Uijąca splące Dzieciątka Jezus. Pastaci.e
otoczane, wieńcem róż, gażdzików i bławatków. Szkała niderlandzka.
Olej., płtn. XVI w. 82><:68 cm.
25. Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus.
Olej., płtn.XVH[ w. 13X68 cm.

W kru

ż

g a n k a c h n a p a r t e r z e:

26. Chrystus w Ogrojcu na'madlitwie.
Olej., płtn. 1 ćw. XX w. 85X65 cm.
21. Św. Józef z Dzieciątkiem Jezus na ręce.
Olej., płtn. 1 poło XVIII W. 102X12 cm.
28. Św. Hieronim zatopiany w czytaniu księgi.
Olej., płtn. poło XX W. 190X95 cm.
29. Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus stoi na globie, depcząc węża. Dzfeciątkó Jezus
trzymając kTzyź, miażdży' riim głowę węża.
Olej., płtn. XVIII w. 91 X10 cm.
30. Zdjęcie Chrystusa z krzyża. Pieta.
Olej., płtn. XIX W. 160X 121 cm. Na odwrocie. sygn. "Szp. M. W.Św. XXXIi" •.
31. Św. Małgorzata Maria Alac?que.
Olej., pItno XVIII w. 11X51 cm.
32. Błog. Redempt i Dionizy w glarfi męczenników.
Olej., pItno 1900 r .. 145X 112 cm (malował L S.).
33. Drzewo rajśkiez' kolebką Niepa~alanej na szczycie
wężem wokół pnia. Nad
kalebką napis Av.e a TICld g'ł01yą ,węża ve.
Olej:, deska. XVIII W. 11()X152 cm.
34. Bł> 'Aleksaiider Macchia'veili, pustelriik III Zakonu Karmelitańskiego(ł 1300).
Eremita na tle pejzażu, zapa~rzony w jilśniejący krzyż. Malawał P. Gołębiawski
w 1. 1141-1162.
Olej., deski. XVIII W. 151 X111 cm.
35. Wniebowzięcie Naj św. Maryi Panny.
Olej., deska. XVIII 'W. 110X 155 cm (zwieńczany półokrągło).'
36. B. Orlandus de Medicis eremita parmensis", - stojący na jedp.ej nodze.,
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37.
38.

39.
40.

41.
42.
43.

Olej., deska. XVIII w. 151 X 107 cm. Najprawdopodobriiej maiowat Paweł Golę
biowski w l. 1741-1762.'
Ofiarowanie Najśw. Maryi Panny'w śWiąfyni.
Olej., deski. XVIIIw. 129 X 170 cm (zwieńczony arkadowo):
Św. Grzegorz Wielki na tle pustelni cl:yta księgę.> Nad ńim aniołowie unoszą
papieską tiarę.'
- "
'OleJ., deski, poło XVIII w; 151>Ó06cm (malował P. GOłębibwski). Zwiastowanie Najśw. Maryi Pannie (wnętrze mieszkania).Olej., deski. XVIII w. 106X150'cm'-: -'
._.
Św. Piotr Celestyn z pustelni powołany na biskupa.
Olej., deski. 1762 r. 170Xl01 cm (malbwał prawdopodobnl.ePaweł Gołębiowski).
U -góry data: "Anno Domini 1762 d. 3 1briś,i.
Karmelita obejmujący ktżyź - św. Janod Krzyża.
Olej., deski. XVIII W. 146X68 cm-.
Niepokalana- wolocieniu an:ibłó'wdepcząca smoka.
Olej., deski. XVIII w.157X.l05cm.
.,
Pustelnik. siedzący pod drzewem i rozważający tekst psalmu 89: Quoniam. mil1e
anni ante oculos tuos, tamquam dies hesterna, -quae praeteriit.
Na drzewie śpie,
wający ptak.
Olej., deski. XVIII w. 163 X 145 cm.
I--'-XIV stacji Drogi Krzyżowej.Wstępn:a-śtacja przedstawia krzyż z przybitymi
rękami, stopami, sercem i ciE;rniową koroną. Poniżej postacie ludzkie w pło
mieniach ognia czyśćcowego. Obok krzyża postać kobiety modlącej się i kartusz
z napisem, podtrzymywany przez aniołów:' "Via clucls, sive :xIV-o stationes Do'

44.

mini Nostri Jesu Christi pro IlObis passi".
Olej., deski. XVIIIw. 164X 112 cm (prawdopodobnie malował Paweł Gołębiowski
w 1. 1754-1762).
15. Święta Rodzina w towarzyst wie św. Anny. W: zwieiiczeniu Bóg Ojciec i Duch
Święty w postaci gołębicy.
Olej., pUn. XVIII w. 260X 145 cm.
W b i b l i o t e c z n e j c z Y t e l n i:

46. Matka Boża opiekunka Ludu Bożego. Szkoła bizantyńska.
Oiej., deski. XVI/XVII w. 76X54 cm. Tło grawerowane z. ornamentem roślinnym.
47. Matka Boża Bolesna.
Olej, srebrzona blacha. XVIII w. 22X 17 cm.
48. Chrystus Ukrzyżowany.
_
.
Olej., blacha. XIX/XX w. 21 X 15,5 cm.
Na odwrocie kościotrup na cmentar~u z kosą -j łopatą,
49. Święta Rodzina przy praniu bielimy. Matka" Boża pierże, Dzieeiątk~ Jezus podaje bieliznę św. Józefowi, a aniołowie wieszą.ją na sznurze. _
Olej., płyta cer. XVIIIw. 24,5X33 , cm. Ślady klejenia potłucżonej płyty.
50. Chrystus w cierniowej koronie. Malował Ferdynand Kuhn. ___.Olej., płtn. 1821 r. 29X23 cm. Na odwrocie napis: "I-mapictura Ferdinand Kuhn
pinxit 1821 Cracoviae dona mihi oblClta die-29 Augusti J822. T[elesphorus] S[ołtysik].
_"
..•
51. Chrystus- w wieku IDłodzieńczym z jabłkiem królewskim W ręku.-'
Olej., blacha miedz. XVII w. 30X24 cm.
52. Chrystus z krzyżem objawiający się św. Janowi bd Krzyża.
Olej., deska. XIXlXX w. 26X 18,5 cm.
53. Wniebowzięcie NMP w obe~ności Apostołów.
Olej:, blacha ~iedz. XVII W. 40.5X33 cm: .
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54. Św. Grzegorz Wielki z książką na tle pustelni. Aniołowie trzymają nad nim
klucze i tiarę.
Olej., deska. n41 r. (?) 25X34 cm.
Na odwrocie adnotacja: "J. M. J. T. Angeli dant c1aves dant tyaram, Gregorius nam strenue oblatum renuit sibi Pontiiicatum, cernens esse statum Magnatum, rare beatum. (-) Fr. Gregorius a Praesent. B. V. Mariae rStanisław T,oroszowicz] C. D. e[t] p[eccator] maximus,oretur ad SS. nunc et post mortem
meam 1747". Podpisany o. Grzegorz był w tym czasie prowincjałem (1745-1748).
Jako przeor klasztoru w Czernej, w 1741 r. zawarł z malarzem Pawłem Gołębiowskim umowę o wymalowanie furty klasztornej i kilku św. pustelników.
Prawdopodobnie w tym czasie Gołębiowski wymalował dla o. przeora św.
Grzegorza.
55. Św. Onufry, pustelnik, na modlitwie.
Olej., deski. XVIII w. 34X25,5 cm.
In dorso napis: "Ad usum ir.Gregorii a Praesentatione BMV C. D., post .eius
obitum aplicatur .Sacro N. Deserti SPN. Eliae 1747/1. Malował prawdopodobnie
P. Gołębiowski.
56. Matka Boża podaje szkaplerz św., Szymonowi Stockowi. U góry aniołowie podtrzymują wstęgę z napisem "Oto znak zbawienia".
Olej., płtn. XIX W. 47X40,5 cm.
57. Boże Narodzenie - pokłon pasterzy.
Olej. płtn. 2 poło XVIIIw. 51 X 66 cm.
58. Św. Kazimierz Jagiellończyk na modlitwie przed obrazem Matki Bożej.
Olej., płtn. 1 poło XVII W. 40X30 cm.
Na odwrocie napis: "Obraz ten ofiarowany fundatorce Firlejowej przez X. Piotra Skargę SJ. 1627".
59. Św. Franciszek Ksawery.
Olej., blacha miedz., pO-cz. XVII W. 11,7X8,5 cm.
In dorso napis z XVII w.: "Ista imago aVenerabili Palre Skarga Societatis Jesu,
eximio theologó, insigni concionatore, et vere ascetico sacerdote, .oblata illustrissimae iundatrici nostrae, qui eius quondam iuit spiiitualis Pater, in eius

manibus vota emisit".
60. Matka Boża Szkaplerzna objawia się św. Szymonowi Stockowi.
Olej., płtn. XVIII w. 129X77 cm.
61. Św. Józef z Dzieciątkiem Jezus w drodze. Na odwrotnej stronie: Śmierć św.
Józefa w obecności .Jezusa i Maryi.
Olej., pUn. XVIII W. 80X70 cm.
62. Matka Boża trzymająca Dzieciątko Jezus stojące na stole.
Olej., płtn. XIX W. 60X50 cm.
63. Chrzest Chrystusa w Jordanie.
Olej., płtn. 1882 r. 190 X 138 cm.
64. Niepokalana depcze węża na kuli.
Olej., płtn. XVIII W. 120X82 cm.
65. Św. Tekla, dziewica i męczennica.
Olej., pUn. XVIII W. 48X33 cm (feretron w barokowej obudowie).

War c h i w u m p r o w i n c j i:
66.

22 -

Św. Tekla, męczennica, na tle klasztoru 00. karmelitów bosych w Przemyślu.
Obraz ~ bocznego oŁtarza kościoła Św. Teresy. U dołu notatka: "M. Terciński
pinxit A. D. 1768 d. 16. martii/l.
.
Olej., płtn. 1768 r. 150X85 cm. Konserwację przeprowadziła S. Marcelina Jachimczak w 1962 .r.
Zakon 00. Karmelitów Bosych
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67. Sw. Franciszek z Asyżu na modlitwie przed' krzyżem.
Olej., płtn. XIX w. 45X31.5 cm.
68. Bł. Bronisława z wizją Chrystusa na tle klasztoru ss. norbertanek.
Olej., pUn. 1 poło XIX W. 56X35;5 cm.
69. Sw. Apolonia, męczennica.
Haft. Twarz i dłonie malowane. XIX W. 27X18 cm. Z klasztoru ss. karmelitanek
bosych w Krakowie ul. Kopernika. Dar o. Michała Machejka 1961 r.
70.. Matka Boża adorująca śpiące Dzieciątko Jezus. W narożach główki aniołów.
Szkoła włoska.

Olej., płtn. XVII W. 62X43 cm. •
71. Sw. Józef z Dzieciątkiem Jezus.
Haft. Twarze i ręce malowane. XIX w. Sztuka z różnobarwnych koralików.
n. Portret O. Wacława Nowakowskiego, kapucyna.
Olej., pUn. XIX/XX W. 15X lO. cm.
73. Ogólny widok klasztoru w' Czernej(kwasoryt) wg rysunku Jana Chryzostoma
Proszowskiego, dedykowany przez Jerzego Forstera Łukaszowi Opalińskiemu.
Papier, ok. 1650. r. 39X48 cm.
74. Ogólny widok ermu 00. karmelitów bosych w Czernej. Miedzioryt dedykowany
biskupowi Piotrowi Gembickiemu.
Papier, ok. 1650. r. 19X25 cm.
W r e f e k t a r z u:
75. Portret Agnieszki z Tęczyńskich Firlejowej, fundatorki klasztoru.
Olej., pUn. XVIIIlXIX w. 32X26 cm.
W

k ru

ż

g a n k a c h:

76. P,ortret o. Adriana od św. Teresy (Czechowicza), 55 generała Zakonu w l. 1791-1797. Zmarł w Lublinie 180.1 r.
Olej., pUn. 4 ćw. XVIII W. 94 X 70. cm.
n. Portret karmelity bosego.
Olej., płtn. XVII/XVIII w. 10.3X75 om.
78. Portret o. Antoniego od Jezusa (de Heredia), Hiszpana, z laską i różańcem w ręce.
Olej., pHn. XVII w. 83X66 cm.
79. Portret o. Andrzeja od Jezusa (Stanisława Brzechwy), pierwszego z Polaków karmelity bosego (1584-1640.).
Olej., pUn. 1 poło XVII W. 94Xn cm. (w XVII W. znajdował się w chórze zakonnym).
80.. Portret O. Konstantego od św. Hieronima (Giżyckiego) U:r. 1617 T 1687.
Olej., płtn. XVII w. n,5X58 cm.
81. Portret O. Macieja od św. Franciszka (DydakaHurtados de Mendoza), Hiszpana,
który pierwszy przybył na fundaoję do Polski, T 1'656 r.
Olej., pHn. XVII w. 10.5X77 cm.
82. Portret O. Mikołaja od Jezusa (Opackiego), trzymającego w lewej ręce książkę
a prawą wskazującego na krzyż opasany winietą z napisem pati compati. Zmarł
w Krakowie 5.X.1627 r.
Olej., pUn. 1 poło XVII W. 92X73 cm. Odnawiany przez Jana Chrz. Scieżkę
i Jadwigę Rymar.
83. Portret O. Antoniego od Jezusa (de Heredia), Hiszpana.
Olej., płtn. XVIII W. 84X61 cm.
84. Portret br. Baltazara od św. Agnieszki, ekonoma majątku w Zegaitowicach, na-
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do klasztoru 00. karmelitów bosych w Wiśniczu. Zmarł w Zegartowicach 16 kwietnia 1735 r.
Olej., płtn. 1 poło XVIII W. 114X82 cm.
Portret O. Jerzego od św. Wojciecha (Brzostowskiego), wieloletniego przełożo
nego w klasżtorach w Polsce. Zmarł w Rzymie 29.VI.1721 r.
Olej., płtn. 1 poł. XVIII w. 75X58 cm. Dar klasztoru ss. karmelitanek. bosych
w Krakowie przy ul. Kopernika.
Portret (o. Piotra od Matki Bożej) karmelity bosego ..
. Olej., płtn. XVII W. 100X.73 cm.
Pqrtret (o. Bonawentury od św. Stanisława, Frezera) karmelity bosego.
Olej., płtn. XVII W. 100X73 cm.
Portret O. Franciszka od Nawiedz. NMP (Ignacego Kozickiego).
Olej., sklejka. 1942 To 47X35 cm.
Portret O. - Alfonsa od Ducha Św. (Mazurka), przeora w.Czernej. Rysował A. Hyla 1944r.
Pap. kart. 1944 r. 50X34 cm.
Portret o. Dominika od Jezusa Maryi (Ruzzoli), karmelity. bosego.
Olej., płtn. XVIII w. 58X47 cm.
Dar SS. Karmelitanek Bosych w Krakowie, przy ul. Kopernika.
Portret O. Jacka Andrzeja od. Wnieb. NMP (S<tobieńsk,ieg·o), ł 1621 r.
Olej., pUn. 1 poł. -XVII W. 95X75 cm.
Portret o .. Juliana od Trójcy Św., ur. 1804 ł 187,6 r.
Olej., płtn. 2 poło XIX w. 30X24 cm.
Portret O. Hieronima od św. Jacka (Andrzeja Cyrusa), karmelity b.
Olej., płtn. XVII W. 102X74,5 cm.
Renowacji i konserwacji dokonała S. Marcelina . Jachimczak w 1963 r.
Portret O. Rafała ·od św. Józefa (Kalinowskieg.o), karmelHy bosego.
Olej., płtn. Malował W. Kasprzyk 1945 r. 92X69 cm.
Portret O. Benedykta od św. Brokarda (Wojciecha Parszywki), karmeli~y bosego,
ur. 14.11.1807, zmarł3.IV.1878 r.
Olej., płtn. 2 poło XIX W. 80X53 cm.
Matka Boża ze śpiącym Dzieciątkiem Jezus i św. Józefem..
Olej., płtn. XVII w.80X66 cm.'
.
Chrzest Chrystusa w Jordanie.
Olej., blacha miedz. XVII W. 40,5X32 cm.
Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus.
Olej., płtn. XVII W. 41 X32,5 cm. Odnawiał ks. Rachwał w 1950 r.'
Chrystus w cierniowej koronie wskazuje ręką na ranę boku.
Olej., płtn. XVIII w. 43X32 cm. Odnawiał ks. Rachwał w 1950 r.
Anioł przynosi Komunię świętą pustelnikowi.
Olej., deska. XVIII W. 50X37 cm.
Ogólny widok klasztoru w Czernej.
Olej., pUn. Mal. T. Kołomłodzki 1909 r. 100X 155 cm~
Sw. Albert z kagankiem i lilią w ręku.
Olej., płtn. XVIII w. 122X75 cm.
Matka Boża Ostrobramska.
Olej., sklejka. XX W. 134X 100 cm.
Chrystus Ukrzyżowany Iiatle Jerozoliiny.
Olej., płtn. XIX W. 71 X51 cm.
Matka Bqża z Dzieciątkiem Jezus.
Olej., płtn. XVIII W. 85X73 cm.
Sw. Maria Magdalena z naczyniem olejku, trupią czaszlką i ksi~zką.
Olej., deski. XVIII W. 40X53 cm.
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107. Św. Hieronim (?) z księgą.
Olej., pItno XIX W. 92X68 cm.,
108. Św. Teresa od Jezusa z Dzieciątkiem Jezus na krużganku klasztoru.
Olej., płtn. 1 ćw. XXw. 205XI07 cm.
109. Św. Józef z Dzieciątkiem na ręku.
Olej., pItno XVIII W. 132Xn cm.
110. Chrystus Ukrzyżowany.
Olej., płtn. XIX W. 169X99 cm.
111. Portret Agnieszki z Tęczyńskich Firlejowej, wbjew. krakowskiej, w postawie stojącej w stroju zakonnym. Na stole krzyż i otwarta książka z widokiem na
kościół i klasztor. Z boku herb "Topór" i napis: Agnes Comitissa de Tęezyn Palatina Craeoviensis Firlejowa, Fundatrix 's. Deserti Carmelitarum Disealeeatorum
quibus ut perennem Deo, in eo deeantent la udem, hane villam pro eorum sustentatione inseripsit".
,
Olej., płtn. XVII W. 177X128 cm. Portret ten do 1950 r. znajdował się we dworze
w Siedlcu.
112. Stacje Drogi Krzyżowej.
Olej., płtn. 1880 r. 100X75 cm. Stacje wisiały w kościele w Czernej. Z powodu
wilgoci i pocenia się ścian płótno uległo znacznemu rozpadowi.
113. Portret O. Jailla Chryzostoma ,od Wnieb. NMP (Mikołaja 'Lamosia) k.b.
Olej., płtn. MaI. S. Marcelina Jachimczak 1961 r. 120X80 cm~
114. Portret O. Anzelma od św.' Andrzeja Corsini (Macieja Gądka) k.b.
Olej., pItno MaI. S. Marcelina Jachimczak 1961 r. 120X80 cm.
115. Portret O. Andrzeja od Jezusa (Franciszka Gdowskiego) k.b.
Olej., płtn. MaI. S. Marcelina Jachimczak 1961 r. 120 X 80 cm.
116. Portret O. Antoniego od Dz. Jezus (Andrzeja Foszczyńskiego) k.b.
Olej., pUn. MaI. S. Marcelina Jachimczak 1961 r. 120X80 cm.
117. Portret O. Tomasza od Najsł. Serca Maryi (Józefa Pikonia) k.b.
Olej., płtn. MaI. S. Marcelina Jachimczak 1961 r. 120X80 cm.
118. Portret O. Józefa od Matki Bożej z Góry Karmelu (Jana Prusa) k.b.
Olej., płtn. MaI. S. Marcelina Jachimczak 1961 r. 120X80 cm.
119. Portret O. Waleriana od św. Teresy (Franciszka Ryszki) k.b.
Olej., płtn. MaI. s. Marcelina Jachimczak 1961 r. 120><80 cm.
120. Św. Barbara z kielichem i mieczem.
Olej., płtn. naklejone na deskę. XIX w. 9SXn cm.
Na odwrocie napis: "Własność Stanisława Łasia, naucz. gimn. Nowy Targ 1902".
Dar O. Stanisława Łasia.
121. Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus w dekoracji symboli i figur maryjnych ze
St. Testamentu.
Olej., pUn. XVIn W. 122X80 cm.
W n o w i c j a c i e:

122. Św. Teresa od Dz. Jezus wŚród aniołów.
Olej., płtn. 2 ćw. XX W. 175 X 120 cm.
123. Św. Teresa od Jezusa z piórem i księgą.
Olej., pUn. XX W. 133X74 cm.
124. Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus trzymający~ kielich.
Olej., płtn. MaI. Jadwiga Rymar 1941 r. 60X51 cm. Dar klasztoru krakowskiego.
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1.
Dokument fundacyjny klasztoru
Rogów 10 maja 1631

z

Tęczyna hrabianka Firlejowa,

wojewodzina krakowska, przekazuje
uiundowanemu przez siebie klasztorowi 00. Karmelitów" Bosych w Czernej następu
jące wioski i dobra: Siedlec, Paczółtowice, Dub z młynem chechelskiin i pewne części
Agnieszka

w Zarach. '

Or. perg. 31 X 1918 cm. Poszyt złożony z czterech kdrt. Archiwum Prowincji Karmelitów Bosych w Czernej. Dypl. 11.
Kop. O. Romuald od św. Eliasza. Monografia klasztoru 00. Karmelitów Bosych
w Czernej. Bytom 1914 s. 17-25; Słownik Geograficzny. T. 1. Warszawa
1880 s. 812-814.
.'

J. H. S. Ma.
"Na czesc y chwałę Wszechmocznego w Trojcy iedinego Boga Oyca Syna y DuchaSwięte'go' tudziesz Przenaswiętszey Rodzicielki MAiRYEY Panny Swiata wszySItkiego Opiekalniczki y Paniey: tudziesz wszystkich wobecz Swiętych Bozych: ArchaniołowI Aniołow y wszystkiego Kościoła Tryumphuiączego vcciwosc y poszanowanie:,
a . Boiuiączego pozy tek y pociechę: takze wiernych dusz katholickich. w czyscu bę
dących ratunek y ochłodę: tudziesz na oddawanie y niesmiertelnych dziękczynienie
Wielowładcy Naywysszemu Bogu za nieogarnione, niezliczone y nieoszacowane Dobrodzieystwa iego, wszystkiemu narodowi ludzkiemu y mnie grzeszney,Rodzicom,
Przodkom, Potomkom y Pokrewnym moim dotąd y od postanowienia na początku
Swiata miłosiernie pokazane y ktore iescze asz do skonczenia wieku po wszystkie
wiecznosci pokazane będą. Tudziesz za wszystkich grzechów niedostatkow obrazy
niedbałości przez me Przodki y Potomki moie (przeciwJ;:o Maiestatowi iego S. popełnione) odpuszczenia otrzymanie. 1. za wszystkich vciskow, udręczenia y niedoskonałosci moich y Potomkow moich: a w okoliczności za wszystkich wiernych Chrystusowych teraz y na potym wiarowanie i odwroczenie y za wszystek zywot moy
y Potomkow moich, tudziesz, dla otrzymania sczęśliwey smierci y nabycia wiecznegoBłogosławieństwa.

JA AGNIESZKA .Z TĘCZYNA HRABIANKA niegdy JasnieWielmoznego Pana
Firleia z Dąbrowicze Woiewody Krakowskiego, Nowomieyskiego, Kazimierskiego, Pilznienskiego etc etc. Starosty. pozostała w Dowa wczas vwazaiąc, isz Stan
tereznieyszego' zywota ma bieg niestateczny y rzeczy te ktore maią bytność oczywistą, widomie maią koniec niebytności: a pragnąc poko rozum władnie chęcią, niebieskich nabyć skarbow, y zbawienia duszy mey, RodzicowI Przeodkow y Potomkow
moich zabiegaiąc z pozwoleniem y radą Jasnie Wielmoznego Pana Jana Hrabie: na
Tęczynie W oiewody Krakowskiego Brata mego rodzonego y innych moich przyjaciol
y pokr'ewnych domu y familiey moiey starszych, załozenie Kościoła imienia Eliasza
S. tudziesz y Klasztoru przyniemze dla Oycow Bossych Braciey Zakonu Naswietszey
Panny z Gory Karmeluzgmmdzenia Eliasza S. w ziemi y powiecie krakowskim.
a gruncie własności pomienionego Jasnie Wielmoznego Pana Woiewody Krakowskiego do zamku Tęczyna nalezączey y moiey dziedziczney wsi Siedlca bliskiey spo;i;czątku. nowo od fundamentow zmurować, podnieść y postawić przedsięwzięłam y vmy'~'sliłam. A dla wykonaniałacwieyszego ysposobnieyszego mego zamysłu, tego poboznego dobra wsi y dziedzictwo to iest Siedlec, Paczułtowice, Zbik, Dub z Młynem.
Chechelskim y pewne częsci w Zarach kt.ore przez urodzonego Woyciecha MiroszowMikołaia
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ski ego Podwoiewodziego Krakowskiego od slachetnego Malchra Gierstmana tychze
dobr dziedzica, za moie własne pieniądze są kupione y wiecznym prawem dostane,
a z pozwoleniem' y wiadomosią moią dla vtarcia trudnosci, tudziesz za pewnym
względem na osobę wzwysz pomienionego Brata mego Jasnie Wielmoznego Pana
Woiewodę Krakowskiego wlane naznaczyłam. Który isz iusz powagą swą od processow
y zatrudnienia prawnego statecznie uwolnił, y stakowych dobr y dziedzictwa wsi
pOlIIlienionych przez mię powierzoneg·o -w Gr,odzie Nowomieyskim K,orczynskim Staceszemu Conventu tegosz Zakonu Karmelitów Bossych przy Kościele Swiętych Michała y JOzepha w Krakowie teraz y na potem będączemu y .wszystkiemu Conuentowi Krakowskiemu ustąpieł y to prawo dostatecznie urzędowym sposobem wlał. Tedy
ja 'takowe dobra wzwysz opisane: Siedlec, Paczułtowice, Żbik, Dub z Młynem Checheiskim, y pewne części w Zarach temusz Kościołowi wzwysz mianowanemu imienia Eliasza S. w pobliżu przerzeczoney wsi Siedlca nowo teraz przez mię założonemu,
y murować poczętemu, tud'ziesz wszystkiemu Conventowi tamże załozonemu y na on
czas będączemu, w moc posagu y fundacyey ze wszystkiemi y sczegulnemi do tych
dobr pozytkami, proventami, krusczami, marmorami, tudziesz ze wszystkiemi lasami,
gorami, borami, chrostami, sadzawkami, stawami', jeziorami, rzekami, polmi, rolami,
łąkami, młynami, karczmami, kmieciami, zagrodnikami y obywatelami wszystkiemi,
y ze wszystkiemi przyległościami, y przynalezytościami, nic zgoła nie wyi.muiąc dla
siebie y potomków moich, albo dla kogo inszego, ale wszystko wobeGz y z osobna
zebrawszy, tak aby iedno drugiemu nie ublizało y wymowało, ale tak wszyrokość,
w długość, w okrągłość, iako tych dobr dziedzictwo w swoich granicach y opisaniu
zdawna rozciąga się wzwyż inianowanemukosciołowL S. Eliasza y iego Conuentowi
oycow w zwysz mianowanych KarmelHow ,Bossych, dać, podać y zaJpisać postanowiłam iakosz teraznieyszym pismem daię daruię izapisuię y w moc posagu y fundacyey
powzdawam na wieki. Stakiem iednak moim osobnym y osobliwym obiaśnieniem,
aby' Wielebny Starszy Conuentu przy KOsciele Swiętych Michała y Józepha w Krakowie będący y iego następcy, poko kosciół ten przez inię założony y murować
poczęty zupełnie nie stanie, Starszy y Bracia Conuentu w zwysz mianowanego wszystkie pozytki y dochody s tych dobr nalezące do swego Conuentu do Krakowa
rocznie odberali y spokoynie tych dobr zazywali. A iednak tę intratę na same mury
legosz klasztoru maią y powinni będą obracać. A gdy ten kosciół y klasztor w murowaniu y budynkach słuszny koniec mieć będzie, ktoty ia tesz podług upodobania
moim kosztem własnym, poko mię Bóg przy zdrowiu dobrem chow~ć będzie,~!,ratować
nie omieszkam, tedy na ten czas takowe dobra Siedlec z inszemi w siamiwzwysz
mianowanemi, iusz nie do Conuentu krakowskiego, ale do kościoła przez mię sposobem wzwysz' mianOwanym, albo raczej opisanym fundowanego y naonczas wystaWionego y do iego Conuentu maiąc się wrócić y' należeć. Ktorych dobr Starszy
Conuentu Klasztoru przy kościele przerzeczonym na ten czas będączym y iego
następcy z Oycami y Bracią swoią uzywać y zazywać będzie y będą besz wszelakiey
moiey y Potomków moich przeszkody y uprzykrzenia ustawicznie y na wieki sposobem y zwyczaieminnych Braci Zakoimo żyiących,za taką jednak osobną y osobliwą condicyą przydaną, aby pomieniony Starszy y po nim następuiący swoim
Conuentom dobra wzwysz opisane nikomu, ani sposobem arendy, ani sposobem
zastawy, albO .zamiany, ani zadnym innym sposobem wymyslonym w administracią
y possessyą cudzą nie dawał y niedawali, iakosz dać y podać nie będzie mogł y nie
będą mogli, ale one sam przez się y Bracią, albo przez swoie sługi, włodarze, urzęd
niki y gospodarze, aby .trzymali y sporządzali, nawet y do wiernych rąk zeby nikomu
nie dawali, w' czym sumnienia ich obowiązuię y obowiązane mieć chcę. Na koniec
to wszystko co wzwysz opisane iest, we wszystkich punktach, zamknieniach, częś
ciach y condicyach dobrą wiarą s potomkami memi obiecuię y powinna będę wypełnić
iakosz ten przywiley moiego sporządzenia fundacyey y darowizny do onego wlewku,
który Jasnie Wielmozny Pan Woiewoda Krakowski Brat moy na osobę Starszego
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Klasztoru Krakowskiego uczynił, a zapis ,zasię wlewkowy do tego mego przywileiu
we wszystkiem y zupełnie stoszuie y przyrownyw:am w sposób ordynacyey, .darą
wizny funduszu y dóbr wzwysz mianowanych powzdania ,iak naydoskonalszy. A' dla
większey wiary' tych rzeczy y rzetelnieyszego swiadectwa y mocy ten,' przywilay
ręką moią własną przy bytnosci Ich Mosciow Panow, Przyjacioł y Pokrewnych moich
na ten czas oblicznie będączych podpisałam y pieczęcią zwykłą utwierdzić rozkazałam,'
Działo się w Rogowie dnia 10 Maia Roku Pańskiego Tysiącznego Szescsetnego Trzydziestego Pierwszego. (-) Agnieszka z Tenczyna H[rabianka] Firlejowa w[ojewodzina}
k[rakowska] ręką swą.
' "
"
.
My tesz Oycowie do Capituły naszego Klasztoru Krakowskiego przynalezący
swoiem y wszystkiego wzwysz rzeczonego Conuentu Krakowskiego Oycow na głos
dzwonka w iedno zgromadzonych, za ktorych przyzwolenie waruiemy ,imieniem wiadomo czyniemy. Isz wdzięczni będąc osobliwey sczodrobliwosci y łaski przerzeczoney
Jasnie Wielmozney Agnieszki z Tęczyna Hrabianki Firlejowey Woiewodiiney KrakOlWskiey Paniey y Dobrodzieyki nals'zey Mciwe!j O'biecuiemy y dobrą wia;rą przyrzekamy, iakosz nas następce y successory nasze teraznieyszem pismem naszem
obowięzuiemy. Isz dobra te wsi Siedlec y z przynaległosczami wzwysz opisanemi
w sposób jałmuzny y wiecznego funduszu dane, y wzwysz mianowanemu Conuentowi
Kościoła imienia Eliasza S. incorporowane nikomu ani. sposobem arendy, ani sposobem zastawy, ani zamiany albo oddania w administtacyą nie damy, ani zadnym
sposobem i wymYi?łem zaciągu do rąk cudzych nie, zawiedziemy i nie podamy, ale
woley Jasnie Wielmozney wzwysz mianowaney Jey Mci Paniey WoiwodzineyKrakowskieyPaniey Paniey naszeyMciwey dogadzaiąc takowe dobra wzwysz opisane
przez nasz, czeladz, włodarze y gospodarze trzymać y sporządzać nieodmiennie
będziemy: tak aby' ządanłu Iey Mci, Paniey naszey Mciwey dosyć czyniąc (a za nie same y Iey Mci Przezaczną Familią y Po-tomstwoPana Boga ,prosząc) wdzięcznosc pokazać mogli, tudziesz y t~k wielkiey Dobrodzieyki naszey woley y sporządzeniu w namnieyszym punkcie sprzeciwiac się nie zdali, A dla lepszey wiary tego, pisanie
to rękami naszemi podpisaliśmy y pieczę c Conuentu naszego przycisnęlismy. '
Działo się w Krakowie dnia 12 Maia Roku Panskiego Tysiącznego Szescsetnego
Trzydziestego Pierwszego. (-) Fr. Gregorius a S. Joan. Evang. Prior m. p. (-) Fr.
Archangelus a S. Michaele m. p; (-) Fr. Elisaeus a S. Francisco supprior, (-) Fr.
Michael a S. Bartholomaeo, (-) Fr. Joannes Baptista a S. Laurentio.
My tesz Oycowienizeypomienieni do Klasztoru naszego' L1J.belskiego Naswięt
szey Panny Maryey z Gory Karmelu na odprawowanie Capituły naszeyprowincyalney
zgromadzeni chcąc aby woley y pragnieniu Jasnie Wielmozney Jey Mci Paniey
Paniey Agnieszki z Tęczyna Hrabianki FirleioweyWoiewodziney Krakowskiey etc.
etc. Dobrodzieyki y Fundatorki wzwysz pomienionego Klasztoru naszego pustelniczego
Eliasza S. dosyc się stało ,we wszystkich wyzey mianowanych punktach,: okolicznoś
ciach tego przywileiu na wszystko pozwalamy y approbuiemy we wszystkiem ten
obowiązek uczyniony od Klasztoru -naszego Krakowskiego SS Michała y Jozepha
y do tychze cOJ;ldicy wszystkich wyzey połozonych nas y successory nasze obowl,ę-,
zuiemy. Na co dla większey pewnosci y powagi rękami własnemi wszyscy podpisalichmy się y pieczęc Prouincyey nasze przycisnelichmy w Conuencie naszym
Lubelskim dnia 11 Maia' Roku Panskiego Tysiącznego Szescetnego Trzydziestego
Pierwszego. (-) Fr. Stephanus aS-a Teresia P [rovincia]lis, (-,-) Fr. Michael ab
An[untiatio]ne Provincialis off. functus, (-)Fr.Franciscus,' a S. Maria Definitor l-us
mpo (-) Fr. Archangelus a S. Michaele D'efinitor 2-us mpp~ (-) Fr. Valerianus
a Spiritu Sancto Definitor 4-us mpp. (-) Fr. Cyrillus a S. Fran-co substitutus Def_
3-tii et prior vis. (-) Fr. Casimirus a S. Anna Definitor off. functusi (-) Fr. VincenHus a CT,uce !prio!r IU!hlinensis, (-) FI. StanLslaus a JesuMaria, (-) ,Fr. Elia-s ci 'SS.
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:Sacramento conv. leop. prior, (-) Fr. Gregorius a S. Joan. Evang. prior posnaniensis
mpo (-) Fr. Christophorus a Spiritu S-to socius conv. lublinensis, (-) Fr. Nicolaus
a Spiritu S-to socius conv. cra·ooviensis, (-) Fr. Basilius a S. Jaco:bo socius conv.
;posnaniensis, (-) Fr. Mauritius a S. Sśbastiano s'O'cius conv. vHnensis, (-) Fr. Ignatius a S. Joanne socius conv. visnicensis''.
2.

Zatwierdzenie przywileju dla

dębnickich

kamieniarzy
Warszawa 14

września

1752

Król Polski August III zatwierdza przywilej klasztoru w Czernej dla kamieniarzy

w

Dębniku.

OT. pap., łac.
,Czernej. Dypl. 35.

pol., 37,5X54 cm. Archiwum Prowincji Karmelitów Bosych w

Augustus Tertius Dei Gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, Russiae,
Prussiae, Mas'oviae, Samogi1iae, Kijoviae, Vołhyniae, PodolIae, Podlachiae, Livoniae,
:Smolensciae, Severiae, Czernichoviaeque nec non haereditarius dux Saxoniae et prin,ceps elector.
Significamus praesentibus literis n[ost]ris quorum interest universis et singulis.
Productas coram nobis esse literas papyraceas infrascriptas manu s[e]r[enis]simi olim
Divae memoriae Augusti Secundi Regis Parentis n[ost]ri desideratissimi subscriptas
sigilloque r[eg]ni majori appresso communitas sanas, salvas, etillaesas. omnique
:suspitionis nota carente, continentes in se pro parte Rel[igiosorum] Patrum Carmelitarum Discalceatorum conventus .Eremitici in Cżerne liberum exercitium artis lapiddarum praedicto conventui servien. Supplicatumque nobis est nomine dictorum
Rev. Patrum Carmelitarum Discalceatorumquatenus illis authoritate n[ost]ra regia
has literas confirmare, approbare et innovare dignaremur, quarum qui dem literarum
de verbo ad verbum sequitur talis tenor: Augustus Secundus Dei Gratia Rex Poloniae,
Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kijoviae, Vołhyniae,
Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, Severiae, Czernichoviaeque nec non
haereditarius Dux Saxoniae et Princeps Elector. Significamus praesentibus l[ite]ris
n[ost]ris quorum interes,t universis et singulis. Exhihitas esse nobis l[ite]ras infrascriptas tnanus[e]r[enissi]mi olim Divae memoriae Joannis Casłmiri praedecess.oris
n[ostJri subscriptas, sigilloque r[eg]ni communitas pro parte Relligiosorum Carmelit [arum] Discal[ceatorum] conventus Eremitici in Czerne sanas, salvas, omnique
.suspitionis nota carentes. Supplicatumqe nobis est, quatenus easdem l[ite]ras autho!Citate n[ost]ra regia approbare et confirmare dignaremur. Quarum l[ite]rarum tenor
est talis: Jan Kazimierz z Bozey Łaski Król Polski, Wielki Xiąze Litewski. Ruski,
Pruski, Mazowiecki, ZmUldzki. Inflantski, Smolenski, Czernkhowski, a Szwedski,
eolski, Wandalski Dziedziczny Król. Oznaymuiemy tym listem naszym komu o tym
wiedzieć należy, osobliwie iednak Urzędom Grodzkim, Ziemskim, Staroscin[skim],
Podstaroscim, tudziesz y Burmistrzom, Raycom, Wuytom, Ławnikom y wszelakim
innym na urzędach w miastach, miasteczkach y wsiach naszych tak w Koronie iako
y W X Lit[ewsk]im zostaiącym, przełożonym, także wszystkim Cechu Mularskiego
y Kamiennego Mistrzom y Towarzyszom. Iż wniesiona do nas była prozba imieniem
Oycow Karmelitow Bosych Klasztoru Pustelniczego przy wsi Siedlec nazwanego w
Województwie Krakowskim będących o !to, aby rzemieslnicy ich koło marmuru f.Qbiący, mogli wolno bez wszelakiey przeszkody (ktorey do tego czasu zazywali) od
mistrz,ow cechowych iako tez y towarzyszow rzemiosła tegoz bez zadney praepedycyl
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roboty wszelkie ołtarzow marmurowych y innych robot iakieby się ieno trafiły
iednać, targować y zrobione we wszystkich Krolestwa naszego miastach, y gdziekolwiek onych z robotą zaciągną stawiać. Co zebysmy im u rzemieslnikow ich.
osobliwie tym naszym przywileiem stwierdzili pokornie nam o to supplikowali. My
widząc ich w tym słuszną prozbe a maiąc respekt osobliwy ku temu Zakonowi in,
Eremo zostaiącemu, oraz tenuitatem proventuum onychże uwazaiąc. Daiemy im y rzemieslnikom ich ktorychkolwiek w Gorach swoich marmurowych tak przy wsi Siedlec
nazwaney iako in circumferentiagruntow y possessyi temuz Klasztorowi nalezących
mieć y chować będą wolność wszeląką aby wzwyz pomienionym sposobem rze-miesInikom ich wszędy !oboty marmurowe ziednane stawiać wolno było, aniektorym
innym bez zadney przeszkody Mistrzow y Towarzyszow mularskiego y kamiennego.
Cechu. Czego Urzędy wzwyz pomienione osobliwie w miastach naszych pilnie doyrzec
y przestrzegać y -za skargą tych Oycow lub rzemieslnikow ich z takowych przeszkadzaiących sprawiedliwość czynić powinni będą. A gdyby się ci rzemieslnicyz pomienionych cechow Urzędom Naszym sprzeciwiali, y od takich robot niesupersedowali, winę sta czerwonych złotych popadać maią, ktorey medietas Judicio, me-dietas parti laesae caedere powinna będzie, dla łaski Naszey. Na co dla lepszeywiary y pewności ku potomnym wiekom ręką się naszą podpisuiemy, y pieczęć'
koronną przycisnąć rozkazaliśmy. Dan w Krakowie dnia dwudziestego miesiąca!'
stycznia Roku Panskiego Tysiącnego Sześćsetnego Szezdziesiątego pierwszego Pano-wania Krolestw Naszych Polskiego y Szwedzkiego XIII Roku. Jan Kazimierz Krol._
Stephanus Hankiewicz Secretarius S.R.M-tis. Nos vero Augustus Rex supplicationi
benigne praedictae annuen[,tes] praeinsertas l[i,te]ras et tenore iUarum conf.irma[ndasj:
et ra·tifican[das] esse duximus, prout appro.bamus, confirmamus et raJti.ficamus hisce'
l[ite]ris N[os't]ris. Volentes ut haec conf,irmatio N[ost]ra v.im et -robur perpetuae firmitatis obtineat et inviolabiliter -observetur pro Gratia Nostra. In quorum fidem prae-sentes malllU nostra sl1bscrj:ptas s.igil1o R[eg]ni communiń ius'simus. Datum Varsaviae'
die IX mensis novembńs ,Mino Domini MDCCXX Regni vero Nostri XXIV Anno.
Augustus Rex. Locus sigilli majotis regni. Michael Maurit.ius Suski. venator Terrae
Łomzen[sis] S.R.M-tis secretarius. Nos AugusWs Tertius Rex praedictae supplicationi
benigne annuendo pJ;aeinsertas l[ite]ras in omnibus earum punctis, cIausulis et aIticulis;,
confirman[das], approban[das] et innovandas esse duximus, pr,out oonfirmamus approbamus et innovaml1S praesentibus l[ite]ris Nostris, decernentes easdem vim et robur
perpetuae firmita,tis et -inviolabiliter semper ,obti[lere debere. In quorum fidem praesentes manu Nostra subscriptas sigillo R[eg]ni communiri iussimus. Da,tum Varsaviae,
die XIV mensis 7bris Anno Domini MDCCLII Regni vero Nosiri XIX Anno. (-)
Augustus Rex, (-) Ant'onius Sikorski S.R.M-lis secretarius.
3.

Tekst inskrypcji przy założeniu i poświęceniu
Pustelni św. Eliasza w Czernej
HIC
Ubi primum invia tesqua fuere, et inculta riguere senticeta:
DEI OPT. MAX. ad gloriam,
Magnae M A T R I S VIRGINISQ. ad honorem,
D. P A T R I S E L I A E ad memoriam eximiam,
Religiosae et perantiquae Familiae PATRIBUS DE MONTE CARMELO.
Hanc nobilem
Cum Eremo Basilicam:
Illustriss. Domina; D. Agnes Comes aTĘCZYN FIRLEIOWA, Palat. Crac._
Haeroicae magnificentiae visendique de Marmore operis
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Erexit monumentum.
IN QUO
Magnorum H E R OU M a T Ę C Z YN, apud omnemposteritatem
aere perennius spectaretur AugustaL
SIC
Novo Heroinae beneficio,
Vet erem abraserunt squallorem colles:
Ut in avito patrioque S I E L-E C I O
Religiosam aeternum spirarent amaenitatem.
Dum igitur
Religiosa vigebit DISCALCEATORUM CARMELITARUM Sanctitas,
Grata B E N E F A C T R I C I S permanebit memoria.
C R A C O V I A E. In Officina Andreae Petricovii, S. R. M. Typographi.
Anno Domini M.DC.XL.

