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KLASZTOR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 
W BERDYC;:ZOWIE 

1~ GENEZA FUNDACJI I JEJ ROZWÓJ 

W.1627 roku Janusz z ŁochojskaTyszkiewicz! wojewoda i generał 
ziem kijowskich, starosta żytomierski i ~hiatyński (ryc. 70), w potyczce 
z Tatarami dostał się do niewoli. Zakuty w kajdany miał sen. Oto nie
znani zakonnicy wstawiali się do Matki Bożej, prosząc o jego uwolnie
nie. On zaś "stał w kaplicy,' gdzie matki z życia zeszłej, ciało spoczy
wało i nad ołtarzem tamże wystawionym, matkę niby stojącą zobaczył, 
tymi d,oniego mówiącą słowy: Synu Januszu, ty twierdzę przez żadne 
nigdy niedobytą wieki masz wystawić"!. Tyszkiewicz uczynił ślub, że 
gdy będzie uwolniony, wystawi dla Matki Bożej kościół z klasztorem 
dla tych zakonników i z fortecą. Odzyskawszy wolność, zacząłgroma
dzić materiały budowlane pod fundację. Bawiąc w Lublinie w 1630 r., 
w dniu Matki Bożej Szkaplerznej, 16 lipca, wstąpił do kościoła karmeli
tów bosych. Ku swojemu zdziwieniu, zobaczył właśnie tych zakonni
ków, jakich widział przez senw niewoli. Zaraz udał się do o. Jana Marii 
od św. Józefa, wizytatora generalnego, przebywającego wtedy w Lubli
nie i o. Michała od Zwiastowania Najśw. Maryi Panny, prowincjała, 
wyjawiając im swój zamiar wystawienia dla nich kościoła z klasztorem. 
Po uzyskaniu ~ zgody od zwierzchn*ów Zakonu, Janusz Tyszkiewicz 
w Trybunale Lubelskim w dniu 19 lipca 1630 r. czyni zapis, mocą którego 
oddaje swój zamek i plac w Berdyczowie na kościół i klasztor karme
litański (który zobowiązuje się zbudować). Zapisuje również karmelitom. 
wieś ,Skrahlówkę oraz sumę 1.800 zł rocznie ze swoich majątków 2. Za-

1 Ozdoba i Obrona Ukraińskich krajów,' Przecudowna w BerdyczowskimObrazie 
Marya ... ·Berdyczó.wi w dTuikarni KaTllllelu Fo,r'tecy INP. Maryi 1787., s. Ee 2;P.OI •. Edward 
R u l i k ° w sk i.' Berdyczów. S.łownik geograficzny. Warszawa 1880. T. l. s. 1351 
o. Wacław (N o w ak ow ski) k~pucyn. O cudownym obrazie Najśw. Maryi P. Berdy
czowskiej. Kraików 1897 s. 6. 

2 AKB 2. Opis kościoła i klasztoru 00. Karmelitów Bosych w Berdyczowie spi
sany w czasie wizyty generalnej 1786 k. 3; 
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pis ten Tyszkiewicz oblatuje w aktach żytomierskich 30 grudnia tegoż 
roku 3. Donację zatwierdza następnie Bogusław Boxa Radoszewski, bis
kup kijowski, opat Sw. Krzyża (w Cudnowie, dnia 10 listopada 1630 r.) 4. 

Definitorium Generalne w maju 1632 r. przeznaczyło fundację berdy
czowską na dom misyjny, polecając jednocześnie Definitorium Prowin
<cjalnemu zorganizowanie przygotowania ojców i studentów do działal
ności misyjnej, chwilowo w domu lwowskim, dopóki nie zostanie wy
kończony klasztor w Berdyczowie 5. 

Kiedy więc karmelici przygotowywali się do objęcia nowej fundacji, 
Tyszkiewicz rozpoczął.,; budowąśWiątynL Drti'ą 2 marc~,-1.6,34 r. Andrzej 
:Szołdrski, bisKup kijowski, ,połci~yl:pIerwszy' kamień na fundację dolne
go kościoła pod wezwaniem Niepokala:ńego Poczęcia NMP., św. Micha~ 
ła, św. Jana Chrzciciela, św. Jana Ewangelisty. W uroczystości wziął 

udział Janusz Tyszkiewicz z żoną JadV[igą.,Bełzecką, ka~ztelanką.halicką, 
w otoczeniu licznej rodziny. Budowatrwafa 'osiem hit. Inauguracja ży~ 
,cia zakonnego i poświęcenię kościoła odby!o się ąnia 22 lipca, 1642 r.6 

Fundator ,ofiarował ,do kościoła obraz Najśw. 'Maryl Paimy, sły~ący od 
(~aw.-na łaskami w rodzinie TyszkiewiczoV\T 7.' Qbraz, o~ocz~my" więlkini 
kultem ludu miejscowegO, zajaśniaf tu now-ymi łaskami, Sam$tanisła:w 
z Ka'linowa Zaręba, bp kijowski, uzdrowiony' pr:Zez Matkę BoząBerdy
,C;~.owską, dnia 23 maja lM7 r. ogłosił obraz'za Ćudowny. Liczba łasJ~ 
inzdrowien coraz bardziej wzrastała. Od roku 1643,do '164S'zańotowano 
lIzyskanie ?7· łask; zazwycźaj'w postaci uzdrowień, ~~,po~rednictw\~m 
1v1atki]~ożej -Berdyczowskiej'8,' , , , 

. Pierws2':ylni karmelitaini, którzy przybyli na fundację" byli: o. Eusta:' 
,chybd 'Wniebow:stąpienią l1643),' o: Anioł 'odśW.:Sci.r1łoinieja 'P6'44), , 
o.,DQminik'od' kq:yża, ,(), Marlan od Aniołów, o,';Eliasziod Najśw.Sa
kraIileri'tu'(1(l47), o:'Rafai od Św. Teresy; jako,WIkary klasztoru (:w 1~48 
rąk:u).WJatacllprżed rozruchami ChmielnickiegókarineIi~i pow}ększyli 
~~r:oje' dOllr~ r intr~ty. Dni,a~30 paździ(m}i~a 1647 rokl} otrżymali wiEiŚ 

"',-

, It,AKB ,3., Wizyta kościoła i klasztoru "bęrqyc;zowilkiego ... z r. 1841 k. 12." 
",,: <iftmi.ę,.,:"" ", ~ ~'\ " .,' " ',.., ' " ,. ',. ", 
c'- '5 Bibl. 0'5s01. rps1!377/ILActa. priińi ,capituli generalis, CaiIn.Discalc;, 'RoJT.lae 
.t:elebidifa: lV1605s..123Y, ' " ,,', , -" -,'" ",',' ,'-,,' 
-< ;"!r: E,li se bTli s: ci b: 'Omen i bii Ś'" S aIi cn s." ';Eilchytidion Chrono16giCtiin. Romae 
1737,);.201;:; ,,' 
_<~ 7 Ol;l.r~z jest wieny!koPi~:obra~UNajŚ>\T.Ma;Yi:Pa~ny' SIlieźnej;,:znajdu.jćlcego.się 
w Rzymie; malowany na płótnie przytwierdzony na cyprysowej desce, posiada dłu
.gosei'}Meli'łokie-ć i ,2:ł 'cali;; szerokości ,Jeden łokieć 'i' 6' cali.',' " 
, ,~::,,8';P;roto1tory ~~telacjF'o; odelirlniy.ch'~ łaskach,: zeznanych:' pOdprzysięg1J,,':'-wpisywarió 
,do~ 'ksi'ęgL Lio'er/'ł1e,: exordio,' Jstius[co1i:ventus,~ prógresJu et·-'1un!iatidne,: ihscriptionibus 
a1}qltibuś; 'ef;de, mirafiiilis','a(t"'imagitLem~-B;V.M. ',j'tetdycżdfriensem :'spe,ctantes',~;,W Hl94 

roku rękopis znajdował się w Archiwum Prowincji w klasztorze "sw, Mich'ałil.w' Kra
kO;WiQ;Wyk:az,wdówd ł.aśk -egłriszany ,zo'stałdrukiein w;.ozdobie :j,:Qbronie:Ukraiń
skich krajów ... w 1767 r. Estr XXXI s. 373. AAP ,l. Ihveilta.:iium ATCJltivii:" k;:16.,· ',., 
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SJwD.!oro~hy,:. 9:d:,~f3~~,ęJY!la . Pgtockiego,: 4~J,.ubic0·\; ;R<mację,aktykOwali 
23 października 1778 r. w Aktach Z,iemEl~i,ch.Z.Ytomięrą:kic;h., Z, tej,dQ,
~ąc;jik9J;lwent·herdyqQW:~1?k;iz.9bowiązą.ny był ·oJł.prawią,ć: cp.dzień jed
:n.ą 'Il1s~§ $W\; ZIt f'\l:l!d.atprą) Jego :·',I;pdzinę. ,Ten. saIwPbtockii·w: i64t·f. 
!(~8 listopąąa)~c;zYIli:n..a J~ę92i, klą~ztPr'lJ.,.1;>erdYc;::z;ow~ldęgo ~apis na·su.lUę 
;3:,.Qq.o,.ruPl.i sj:""oblCitow:anyw:: gr~z;ie.,kij'owąJ:dm .4kwjetPla ·j't.32 ;r. 
_;~. Z,t~j sum,y 2;250 r. sr"zosta.~o z,abezpieczonych,:nąmieście TrojaIl,Qwie 
p]zez;,hr."Biąńskiego; a 750:f .. SL, ~ą wsi Przybytki,:przez. Mi1ła~hQW~ 
sk;iego. pnia 11,kwietniatęgoż ro~u.,(lJ)41) z,a1$:onflicy otrzYIl1a.h zapis 
na SllJ;Q.ę· 3.000zł.9d ,Jgnusza. Tyszkiew,-icz9-,flłn<:l,atora .kląsztoru, ~9- mo~ 
cy testamentu ja·na,i.,zof!iBelec:kic;h. l' paź,(;lzię~nikil16~9:r.,W.czasie 
tębelii·B. Chmielnickiego, :KWl?t:yną Jelcqwa,:siost~adup.pat9ra, t<:3sta
m.enteIll·zlegowa.ła,klasztorowi-. SUIllę 7~:OOOz~o:1;ychi::żabezpiec.zoI}.ą ·na 
(f:obrachmia_sta .BerdyqzQwa 9:< " , .. ' 

.Niedługocie9zy'lisię:icarme~ic;i spok9jemi pomyślnością; W:1atac1;l 
1ę4S,-.,.-164~,. w.:q:asie w-ojen kozacki(::h: i:nąpació:yv" ,tatarskich,:,klasztoJ 
:!'itałsię· Pastwą: ni ep rzy ja cielą.: O.Ra~ał od św.. Ter<:3sy, pr.zełQżony.kęn;.. 
wen:tp., 'wraz, 7i Jundatorę:m,()pu$.c:!ł:ęerdyc:z:ó'yI;Zmą~:'ł,wkr:ótce" potem 
w. Wa):":!)zawie{wJ648r.). Natolll~a?t.·Janusz 'I'yszkiewic:z;zmar~ w,L'lJ.bli
n~e.f1649T.J k:z;9st~ł :poc;hową.nyw;podziemiacl1 kośc~oła~~armelitów 10. 

:Cudowp-y.oIJliaz wyw:ieziono dp,Lwową i umięszczonow tamtejszym 
ko~ciele karmelitanek,bpsych., W r . .1663 zakonnicy powrócili z powro
t.em do ;BerdYG:z;owa,· Odrestau:[.owali kościół iklą.sztororiiz pr.zyyv.rqcili 
popged~ip()rz,ądekIlabożeństw .. Wtylll czasie uzyskali od króla Ja.p.a 
KaziWierza pq;YW:ilejpiJ,;' wol1,1Y wrąb do' PuszczyZytomierskięj 11;. 'Za
ledwie)dasztor::z;.ą.stat jako tako .zagQspodarowany, z:p.ów; zakQnnicymu
sieligq :Opllącić.: Spądk9pier-cy . Janusza. Ty~zk,iewiczai .' ,tałując • zapisów 
poczyniollych,~ ~ąrIp'elitom przez fundatora,ząmięrzali ichwyr1:l.gowa~ 
:z ·Berd_ycz:OWa. W tyIIl.ceiu ,nąmawiąli KO'Z;akó'\N;;.zamieszkałych w Ber,:. 
dyczow.iei :Pu.łlc9wnika:ichord,y{lq napaści na k,lasztor. Kiedy Kozący 
nie <1aljsię~ do: tęgo skłoąię i n;ie chci'elignębić:z;akonnj}{.ów i be~cześGić 
Więjsca· .. świętęgo, 'wte9Y ko.misarz 'Perdycz-owsk,i ·:SwiderskL,i .. oficjalista 
Michał:.!3rabowski,. ofi<:lerowie i żołn.ierze star:o,Sty poznap,skjego:Q:apądli 
na klasztor; jk9śeiól, z~upilidni.a 19mal:ca;>1..ęę4 r .". p" Ml:itęusz, defiIJitor 
prow., wraz z innymi karmelitami wniósł protest przeciwko sparlkobier ... 

~7t'!~~~;\;~f~1:fu~1~·ji~~.~;····~;~~~;~ick~!.'~rj~8l~Te~:!r~r~rr::~h~ 
prz'eż' Ty~zkiewiczÓw komisarz' Pllchaczewski , ,ze b~a} gr'omadę" :lp9tłochu 
i uzbroił ich w kosy, strzelby, hakownice LposłaLich na:"r'ozbójdoklasz
toru'> cr wyłam:cili' bramę;t:tlicili'się: s'zukać zakonhikoW~' a' ~gd:Zi~;kl6rego 

9 AKB 3. Wizyta kościoła i klasztoru berdyczowskieg6: .. ..1841 II: k,' 12+-1.3. ' 
'.' ::"WJ: W.O ł y Ii·i.a;·k.'-NoW'a.óP.oll9nla ·,Sacra,i':T:. i. Kllaków,(1;92S' s, 202;.' " .. ,.' 

11 AAP L Inventarium Archivii k. 25 .. ; c .• •. ':j,"~' ,,':.' .... , . ', ..... . 

12 AAP 1. Tamże. 
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znaleźli, bili, kaleczyli i przez mur w fosęrz'ucali. Kościół i klasztor 
złupili, a rabunek z sobą zabrali" 13. 

Wyrzuceni gwałtem karmelici rozpoczęli· proces, który trwał bardzo 
długo. Dnia 21 lutego 1684 r., woźny koronny Marcin· Paluszkiewicz 
ogłosił wyrok, mocą którego zakonnicy . otrzymali prawo powrotu do 
Berdyczowa wraz z odszkodowaniem i objęciem posiadłości zapisanych 
przez Janusza TyszkiewiCza 14• Dekret ten uzyskany od Trybunału Lu
belskiego, nakazywał właścicielom Berdyczowa całkowite oddanie za
pisanych dóbr. Pozostał on jednak bez znaczenia. Dopiero w roku 1717 
wyrok trybunalski zmusił Krzysztofa Zawiszę do przyjęcia karmelitów 
do Berdyczowa i zapłacenia im za wyrządzone szkody. 

Z zapisu sumy 1.000 zł z obligiem 3 mszy roczIrte, dokbnanegoprzez 
Franciszka Borzęckiego dnia 26 styczhia 1714 r. wynika, że karmelici 
byli już w tym czasie w Berdyczowie 15. Wszystkie swoje zabudowania 
zastali w gruzach, "tak że nie mając nawet gdzie mieszkać, w drewnia
nej nędznej chałupce musieli tulić się i praoować własnymi rękami 
i ziemię uprawiać dla pożywienia" 16, Niemająć żadnych funduszów, 
jedynie z drobnych ofiar mogli prowadzić prace restauracyjne. Najpierw 
wzniesiono kościół. W 1721 r. sprowadzono cudowny obraz Matki Boże] 
ze Lwowa, gdzie przebywał przez 73 lata. Z kolei przystąpiono do odbu
dowy klasztoru i umocnienia uzbrojonej działami i silnym garnizonem 
fortecy, którą nazwano fortecą Matki Bożej. Kiedy w r. 1732 Ukrainę 
ogarnął bunt hajdamacki, karmelici nie opuszczając klasztoru, wywieźli 
po raz wtóry cudowny obraz Matki Bożej do Lublińa, uinieszćzając go 
w kościele karmelitanek bosych (Niepokalanego Poczęcia), w którym 
pozostał aż do 1736 r. Odbudową berdyczowską kierował architekt Grze
gorz Tarnawski (zmarły 25 :marca 1737 r., pochowany w grobach klasz~ 
toru berdyczowskiego) 17. Już,w 1734 r. (dnia 10 września) Definitorium 
Prowincjalne w Zagórzu podniosło wikariat berdyczowski do godnośCi 
przeoratu. Równocześnie przeorem został wybranyo. Ludwik od Jezusa, 
dotychczasowy przełożony w Kamieńcu Podolskim. Urząd przeora objął 
on 26 listopada 1734 r. Na podptzeora i pierwSzego dyskteta powołano 
o. Sylwestra ·odśw. Teresy 18. W tym toku konwent liczył Tojców i kil
ku braci. W 1739 r. za przełożeństwa o. Ferdynanda od Ducha Swiętego 

. 18.Aleksander G ro z a. .Wiadomość o cudownym obrazie Najśw. Panny Maryi 
Berdyczowskiej. Pamiętnik Relig. Moral. Warszawa 1852. T. XXIII s. 57; por. o. Wa
c ł a w, kapucyn. O cudownym obrazie Najśw. Maryi P. Berdyczowskiej. Kraków 
1897 S. 11. 

14 Pamiętnik Relig. _Moral., jw. s. 56~ 
1$ AKB3.Wizyta kościoła j klasztoru Berdyczowskiego, opisanie dokumentów 

funduszowych k. 14. 
10 A. G r o z a, jw. s. 58--59. 
17 AKB 1. Liber in quo annotan·tur acta. conventus Berdyczoviensis ab introducta 

conventualitate a. D. 1734, die 26 9bris k. 11 V. 

18 Tamże k. 10. 
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(obranego przeorem lla Kapitule Prow. w Krakowie 19 kwietnia 1739r;) 
karmelici rozpoczęli budowę nowego, górnego kościoła, na fundamen
cie· dolnego. Z powodu braku funduszów, obszerna świątynia (z kopułą) 
w kształcie krzyża łacińskiego, ukończona została dopiero w 1154 r. 
Jej konsekracji dokonał bp kijowski Kajetan Sołtyk, w. dzień Sw. Trój
cy tegoż roku. Z obu stron kościoła wznosił się okazały klasztor, mają
cy w równych odstępach, po jednej i drugiej stronie fasady kościoła, 
dwie wielkie wieże. Budowniczym i architektem tych nowych budowli 
był Jan deWitte 19. Od tego czasu datuje się złoty okres Karmelu w Ber
dyczowie. Stał się on głośny na całą Ukrainę z powodu łaskami słyną
cego obrazu MatkI Bożej. Klasztor otoczony potężnym wałem: z mostem 
zwodzonym, z bastionami, uzbrojony 60 armatami, zamienił się w twier
dzę, gdzie pod rozkazami przeora utrzymywano stałą załogę, zdolną sta
wić opór napadom nieprzyjacielskim. Już w r. 1749 (6 maja) Definilo
rium Generalne obradujące w Rzymie pozwoliło klasztorowi berdyczow
ski emu na utrzymywanie załogi wojskowej (retinendi aliquot. mi1ites) 
celem pełnienia straży przy obrazie Matki Bożej 20. 

Obraz ten zasłynął nowymi cudami. Do roku 1756 z przysięgłych 
zeznań rirżędowo stwierdzonych zapisano 263 cuda 21. Z wdzięczności za 
łaski rozpoczęto staranie o koronację obrazu. W 1151 roku specjalna 
komisja (wyznaczona przez Samuela Ożgę, bpa kijowskiego) pod prże
wodnictwem Kajetana Sołtyka, bpa sufragana, urzędowo zbadała wszyst~ 
kie cuda, przesłuchała świadków i na tej podstawie dnia 1 maja 1152 r. 
ogłosiła obraz za cudowny. W tymże roku za sprawą bpa Sołtyka na 
Sejmie w Grodnie wyjednano od króla Augusta III i stanów Rzeczy
pospolitej prośbę do Ojca świętego Benedykta XIV o pozwolenie na 
ukoronowanie tego obrazu jako cudownego. Dołączyli też swe prośby 
obywatele Ukrainy, prosząc, aby Ojciec święty dla obrony i opieki ich 
krajów przysłał relikwie jakiegoś świętego męczennika-żołnierza ~2. 

Dnia 28 stycznia 1153 r., przychylając się do tych próśb, dekretem Ka
pituły Bazyliki św. Piotra w Rzymie, papież Benedykt XIV pozwolił na 
ukoronowanie obrazu Matki Bożej Berdyczowskiej 23. Równocześnie 

z dekretem przysłał złote korony (zrobione na swój własny koszt) 
i ciało św. Teodora, męczennika-żołnierza, wraz z cząstką chorągwi 

św. Jerzego 24. Dnia 30 października 1153 r. nastąpiło uroczyste przenie-

19 Ur. 26.11.1716 r. Zmarł 24.XII.1785 r., pochąwany w katedrze w Kamieńcu Po
dolskim. W 1767 r. generał major, w 1768 r. komendant twierdzy kamienieckiej i for
tec pogranicznych. W 1. 1749--17164 kierował budową kościoła Bożego Ciała dominika
nów we Lwowie. St. Ł o z a. Architekci i budowniczowie w Polsce. Warszawa 1954 
s. 331. 

20 AKB 1. Liber in quo ... k. 57. 
21 Ozdoba i Obrona Ukraińskich krajów ... s. Ddd. 
22 O. Wa c ł a w, kapucyn, jw. s. 14-15. 
23 Oryginał ner pergaminie, zob. dyp1. 15 • 

. 24 O. Wacław N o w a k o w s k i, jw. s. 15. 
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sieriiekoronz kośCioła' katedralnego w .żytorrllerzu do ·BefdYcz.owa.:Po~ 
nieważkościół nie był jeszcżeukońcźony, ·sam akt kofó:tUiciji odbył" się 
w_trzylata''pqźniej, dnia 16 lipca. ,1'156'T.Dokońa'ł j~j' KajetanSołtyk, 
bp 'kiJowski; następca SaIhuela Ożgi-(zmatłego w' 1755 T.) 25. Wydatki 
na> korońację, zebrane ze składek, wynosiły 83.665żł poL Na>upamięŁ~ 
n:ienie tej' uroczystej chwili -karmelici wybili złote Iriedalikf i umieśdlł 
tablicę: pamIątkową w kościele 21'.' '. 

W: 1'159 -t., zakonnicy' sprowadzilidałcr -swego fundatora z 'Lublina 
i umieścili w osobneJ kaplicy dolnego kośCioła z ta1i>licą,marmurową Iiad 
drzwiami i napisem 27. . 

W.XVIII w: klasztorberdyczowski stał się centrum nie tylko życia 
religijnego, ale też kulturalnego i dobroczynnego. Przez swoją drukar .... 
nię i szkoły poło.żył wielkie zcisługi na polu szerzenia oświaty. 
, , 

2.' DZIAŁALNOSĆ KLASZTORU 

. ·Za pośrednictwem Kajetana Sołtyka, bpa kijowskiego~ karmelici wy
jednalj li: króla A"Q.gusta III przywilej na założenie drukarni, wydany 
w Warszawie, dnia 14 stycznia 1758 r.28 , a oblatowany w. grodzie ki": 
jowskim dnia 3.czerwca 1758 r. Admisji tego przywileju oraz pozwole
niana wydawanie książek religijnych udzielił Franciszek Zambrzycki, 
ka:qonik·kątedralny i wizytator generalny kijowski, dokumentem z dnia 
20- maja' 1778 r.29 Drukarnię założoną za pieniądze wypożyczone z kasy 
Bractwa Najśw. Maryi Panny Szkaplerznej, nazwano "Drukarnią fortecy 
Najśw. Maryi Panny". Funkcjonowała· ona od 1758 do 1844 r.Podwzglę
dem, artystyc;Z;nym i jakościowym czcionek przewyższała innedrukarni.e 
w Polsce 30. Według katalogu druku, opracowanego przez Jana Marka 
Oiżyckiego (Wołyniak), karmelici wydali w Berdyczowie 'ł14 pozycji 'l1~ 
Założyli też u siebie fabrykę papieru, Oraz mieli swoich rytowników 
i grafików, którzy rytowali na miedzi i w drzewie wizerunki świętych 
i sławIlych mężów. Wśród nich głośny był Teodor Rakowiecki, ojciec. 
znanego filologa, autor-a "Ruskiej Prawdy". Sławne były kalendarze ber.,.. 
dyczowskie, które rozchodziły się'w nakładzie 40.000 egzemplarzy. Za
częły wychodzić w 1760 r. Ostatni ukazał się w 1863-4 r. w Zytomierzu~ 

25 Opis koronacji znajdujesięw:Ozdobci i- obrona ukraińskich·krajów ... Berdy-· 
czów '1161 r. s. Ddd2; A; G r o z a. Wiadomość d cudownym obrazie M. Bożej Ber-
dyczówskiej,: jw. s. 54--=74. 

, 26 AKB, 2; Opis kościolai klasŻforu Ż 1786 I. k. 13. 
27 Tamże k. 14. Tekst inskrypcji na tablicy grobowej fundatora. 
28 Tamże. Kopia przywileju królewskiego k. 60. 
29 Tamże. Kopia dokumentu k. 60-61-. 
30 S. B a n d k i e. Historia drukarni I s. 43. 
31 AKB 7. Karmelici Bosi w Berdyczowie, Kupinie "i Kumie'ńcu .Podolskim -' Wy

liczenie druków berdyczowskich ułożone chrońologicznie podług. lat k. 61-102. 
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Pf>.: 10~: lata~histnięnia' wład:t:e carskie :z;abran~ły jeg.o dalsze~w :w.yda-
wania. : .. " .. : .... : r~\ ~;;.-,:_,;,., , 

Dr~ar:p:ia stała się źródłem dochodów klasztoru. I laltzdochodów,. 
po spłaceniu zaciągniętego długu, użyto: \ . " 
, '.' 1LW 1-199. r..' na pokrycie miedzią kościoła z kaplicami: 
i ną'odnowięniekop.uły, zrobienie rynien i pokrycie:wieży "': 
oraz nowe wiązania sumę 

2) w,;1802 t. na pomalowanie kośCioła. 
.64'.229., zł;: 

2.062 zł;: 

3) w 1803 r. na ułożenie posadzki marmurowej 
'. 4) na sprawienie dzwonów. 

; ~.~ 16~462· złt. 

5) w-l. 1810-1820 na wybudowanie wieży 
6) na restaurację kościoła 

28.560 zł; 

28.700 zł~ 

159;720 zł i 30' gr.. 

Porządek nabożeństw w kościele berdyczowskim w 1786 r. był na
stępujący: 

1. "Rano 5.30' dzwonią na pacierze tak w śwIęta· jako i w dni po':' 
wszednie, potem przez trębaczów bywa grany. Ranek dnia każdego. 

2. O godz. 6 dzwonią na prymarię, która zaraz po przedzwonieniu 
wychodzi,- podczas którejbywa:ją śpiewane pieśni przez diaczków. 
w czasIe tejże druga msza św. na bok'wychodzi: . 

T Msza ruska prżez k-apłana odprawianeiiśpiewana na głosy prze:t 
śpiewaków, czyli wyżej wspoIimlanych diaczkÓw; 
. " 4.>Godzlnki grane-o NiepokalahymPoczęeiu Na:jśw;:Mar)TiPahny, 

w' c,zasiektórych nisze porządkiem wychodzą. ' 
5. Po skończonych' godzinkach;- wotywa de Beata -śpiewana i· gtarra: 

przez kapelę. . 
6. Koronka o Sw. Trójcy śpiewana przez Bractwo. W"czasieiej, dwie-

msze wychodzą razem; . ' .... ". . '. " .' . 
7. Suma śpiewana i granei przeż kapelę, podczasktórejpoCredoka~ 
<zanle. 
8. Litania :grana przez kapelę, w czasie której msza św. czytana ostai-

nia i tak się kończy nabozeństwo ranne. . -' ." . 
. ' 9. Po południu, przed godziną 4 dzwonią nanieśzpory; które przed 

4 zaczynają się. Po skończonych, bywa "Sub tuum praesidlum", anty'"' 
fona śpiewana p!-"ze~ zakonników. 

·W dni powszednie przez cały rok: 
1. W poniedziałek msze św. jedna po drugiej czytane. 
6. Msza rekwialna śpiewana,. grana przez :kapelę·.:- :.' .' ~. ,.. 
3. Godzinki grane 6: Niepoka]ariYm PocZęCiu Najsw;cMaryl. Panny,. 

w czasie których dwie msze św. czytane odprawia się .. 
4:,W qtywa śpiewa;na i .grana przez kape.lę de "Beata.· . 

. 5. Wot~a przed św. Tadeuszem Ap. . .. . .. 
6. Msza św. ruska śpiewana. •. ,.l· 
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1. Litania de Beata grana przez kapelę, w czasie której msza czy
tana także de Beata Virgine Maria. 

8. We wtorek podobnie jak w poniedziałek, oprócz że przed św. An
tonim bywa wotywa. 

9. We środę wotywa przed św. Józefem, reszta jak w poniedziałek. 
10. We czwartek wotywa przed św. Janem Nepomucenem, reszta 

nabożeństwa jak w poniedziałek. 
11. W piątek wotywa przed ołtarzem Pana Jezusa Ukrzyżowanego, 

reszta jak w poniedziałek. 
12. W sobotę msza śpiewana przez zakonników, druga grana przp.z 

kapelę de lesto, reszta jak w poniedziałek. 
13. Po południu 2.30 dzwonią na litanię, która grana bywa przez 

kapelę, po skończonej antyfonę śpiewają zakonnicy o Najśw. Maryi 
Pannie. 

14. W każdą niedzielę Postu po południu bywa śpiewana Pasja 
{Gorzkie Zale) przez bractwa, po której bywa kazanie, a· potem supli
kacje i tak się kończą nabożeństwa" 32. 

Duszpasterstwo karmelitów bosych w Berdyczowie koncentrowało 
się wokół sanktuarium maryjnego, przez szerzenie kultu Matki Bożej 
i udzielanie sakramentu pokuty i Ołtarza, pracę wśród bractw, a w po
łowie XIX w. przez właściwą curam animarum - czyli przez prowadze
nie parafii obejmującej w 1856 r. około 2404 dusz 33. Na prośbę biskupa 
i kanoników katedry kijowskiej, Definitorium Generalne w Rzymie dnia 
11 maja 1153 r. zezwoliło na prowadzenie parafii 34. 

Przy kościele klasztornym były następujące bractwa: 
1. Bractwo Trójcy Swiętej 35 powstało staraniem Józefa Potockiego, 

pisarza ziemskiego kijowskiego, za indultem papieża Benedykta XIV, 
wydanym w Rzymie, dnia 4 maja 1143 r.36 Breve papieskie aprobowane 
zostało przez Samuela Ożgę, bpa kijowskiego, dnia 28 kwietnia 1145 r. 
Wprowadzenie bractwa do kościoła berdyczowskiego nastąpiło 13 czer
wca 1145 r. Bractwo posiadało stały fundusz, który w 1186 r. wynosił 
6.000 zł. Z sumy tej pobierano rocznie dochodów 349 zł 25 gr. Wydatki 
zaś roczne wynosiły :319 zł 37. 

2. Bractwo Szkaplerza Swiętego wprowadzone zostało równocześnie 
z przybyciem karmelitów do Berdyczowa w 1630 r. Przywilejem papieża 

82 AKB 2. Opis kościoła ... porządek nabożeństw k. 19. 
aa J. M. G i ż y c k i. Karmelici Bosi w Berdyczowie k. 36. 
84 AKB 1. Liber in quo ... k. 136. 
35 AKB 2. Opis kościoła i klasztoru ... k. 20. 
85 AKB 2. Opis kościoła.:. Kopia przywileju na erekcję Archikonfraterni Trójcy 

Św. k. 38. 
87 Tamże k. 20. 
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Benedykta XIV (Rzym, dnia 3 czerwca 1752 T.) do bractwa' tego została 
przyłączona Konfraternia św. JÓzeia. Dnia 20kwietriia '1753 L nastąpiła 
admissa ze strony Konsystorza kijowskiego 38. Z powyższymi bractwami 
złączone było Bractwo Niepokalanego Poczęcia (powstałe staraniem An
toniegoLaryny Zdanowskiego, stolnika Jatyczowskiego; za indultem 
Klemensa XIII' z dnia 13 marca 1161 r. 39, a admitowane przez x. Anto
niego Gorczyńskiego, dziekanai>oficjała kijo\ĄTskiego dnia 29 listopada 
tegoż' roku). Stała suma funduszowa połączonych bractw wynosiła 

w 1186 r~ 13.000 zł pol., z prowizją roczną 184 zł3 gL Wydatki zaś rocz
ne wynosiły 401 zł 08 gr. 

3. Bractwo Dobrej Śmierci, zaprowadzone staraniem: Jana Bogoraj
skiego i . Józefa ,Pokresy za przywilejem Klemensa XIII z dnia 13 marca 
1761 r.40 . 

4. Bractwo św. Jana Nepomucenapowstałe za indultem Klemen
sa XIII (Rzym,' dnia 30 marca 1161 t.), staraniem Jana Chojeckiego. 
Wprowadzone do kościoła dnia 16 maja 1762 r.41 

5. Bractwo św. Tadeusza Apostolawprowadzone do kościoła dnia 
16 lipca 1163 r. dzięki przywilejowi Klemensa XIII z dnia 30 marca 
1161 L4~ 

, 6. Bractwo. św. Tekli wprowadzone w 1165 L przywilejem Klemen~ 
sa XIII z dnia 20 hitego 1,,164.r.43 

Powyższe bractwa miały. swoich promotorów spośród karmelitów 
oraz swój zarząd, statuty, regulaminy, obowiązki z działalnością chary
tatywną. Bractwa w przeważającej liczbie' zostały ęrygowane za prze
oratu o. Józefa od.Matki Bożej z Góry Karmelu 44, który został nazwany 
"merentissimus" dla Berdyczowa. 

W 1161 r. przybył do kościoła 00. karmelitów Józef Załuski, bp ki~ 
jowski,który po wstąpieniu biskupa Sołtyka na stolicę, krak9wską, 

objął po nimdiecezję kijowską. Przeprowadził w kościele misję .. Podob., 

38 Tamże k. 23 v. - 25 r. 
39 Tamże. Kopia indultu k. 35", 
40 Tamże k. 46. 
41 Tamże. Kopia indultu k .. 54 v. 
42 Tam~e. Kopia indultu k. 50 v. . _ 

; 48 Talnże. 'Kopia przy~ileju k. :56 v. 
44 O. Józef od Matki Bożej ~Góry Karmelu (Zwolińskil,ur.t8 lipca I718r. w lwis

kach na Wołyniu, ,syn Ignacego i Anny. szlacheckiego:pochodzeniah. Łada.,. DoZakónu 
wstąpił w Krakowie w 1735 r.; umarł w 1785 r. w Berdyczowie, przeżył ę7, ił. w Za
konie 49 lat. Przez wiele lat był przeorem klasztoru i prowincjałem. Pełnił urząd pro
tonotariusza-ap: w diecezji kijowskiej;'; Był egzaminatorem synodalnym f cenzorem 
diecezjalnym. Wystawił górny kościół czyli' bazylikę. drugą: wieżę klasztoru. 'fortscę. 
założył drukarnię. papiernię i konwikt; za jego staraniem nastąpiła' też .koronacja 
cudownego obrazu. . . '\ :;' , 

25 - Zakon 00. Karmelitów Bosych 
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nie jak Sołtyk, przed cudownym ,obrazem czerpałsHę do podtrzymywa
nia ducha na'rodu i obrony Kościoła katolickiego w Ojczyźnie. Obaj 
biskupi za swą gorliwość pasterską i patriotyzm ,zos.talizesłani do Xa-; 
ługi. '" 

, Rok 1768 miał dla fortecy berdyczowskiej dziejowe znaczeni(3;Bo
wiem po rozbiciu konfederatów, W:, ,Zytomierzui okoUcy, jedni' z.,, nich 
udali się do Baru, drudzy, ~,z Kazimierzem Pułaskim ha czele przybyli 
do Berdyczowa. Nie chcąc pozostać ,w mniej obronnym zamkuRadziwił~ 
łów, Pułaski prosił przeora o. Józefą Zwolińskiego o, wpuszczenie g,o 
do twierdzy. Zamknął się w niej z 700 konfederatiimi:i. 800 ludźD?-i cy., 
wilnymi, postanawiając się bronić; Oblęźenie trwało przez 17 dni. Dnia 
28 maja Kreczetnikow, dowódca, moskiewski, otoczyltwierdzę.Pułaski 
po trzykroć odparł szturmy wojsk rosyjskiCh, czyniąc zwycięskie wy~ 
cieczki. Sam kierował działami,a,kiedy walki i szturmy ustawały, "upa
dając na, twarz przed cudownym obrazem, ze' łzami i łkaniem opieki 
Matki Boźej upraszał". Kronikarz klasztoru zaznac:za, że "był to mąz 
zaprawdę bohaterskiego męstwa, o prawa ,ojczyste i wiarę najgorliw
szy...czujność jego była niezmordow;ana,;: W nocy'sam odbywał straż 
przy bramie" 45. Brak żywności i prochu zmusił Kazimierza Pułaskiego 
do poddania się. Na mocy układu wolno mu było odejść z całym;od
działem. 28 czerwca Kreczetnikow wysz,edł z fortecy do Chmielnika, 
Zabrał karmelitom 48 armat i wszystką broń. Nieprzyjaciele zrabowali 
skarbiec. Całkowicie jednak Opuścili klasztor dopiero 4 września. Po 
ich ustąpieniu, 'o. Józef Zwoliński" przeor ,klasztoru, zajął się :naprawą 
murów fortecy. W ciągu 4 tygodni 'odrestaurowano fortyfikację do tegó 
stopnia, że stała się silniejsza; aniżeli była przedtem 46. ' ' 

W latach 1 'ł'łO-l 712 panowała w Berdyczowie wielka epidemia. 
W trakcie posługi duchownej przy zarażonych umarło 12 ojców kar-
melitów; , 

" Dziedziczka Berdyczowa ~ Eleonora z Kamińskich Radziwiłłowa -
dnia2~ października '1781 I. gościła u siebie wielkiego 'księcia rosyj~ 
ski ego Pawła z małżonką, podróżujących pod nazwiskiem hI. du Nord. 
Goście zwiedzili klasztor i fortecę. Także król. Staniąłav.vAugust dwa 
razy był w Berdyczowie: po raz. pierwszy w1'ł81 I. (dnia 21. listopada) 
wracając z Kamieńca; drugi raz w 1787 I. (18 marca) w przejeździe 

do Kaniowa. Oglądał twierdzę i dziwił sięzł€mti jeJzaopatrzeI;liu.Owo
cem pierwszej wizyty był dla karmelitówp~zYwilej na 'rolny wrąb do 
lasów. Zytomierskich(z dnia 24 ,marca )782 T,). W 1792 r.rozkazem 
ksi~cia 'Józefa Poniatowskiego, Ochocki> zabrał załogę .forteczną i za-

" 45 Dokładny opis obrony, klasztoru berdycz,owskiego, sporządzony, przez o. Bru
nona od św. Franciszka·, naocznego • świadka, znajduje się w księdze AKlł 1. Liber in 
ql,lo;.;k,,:51,r., -,:57v. Opisogłoszo~y<drukieJ;ll'W "Czasie". T. VII 1857 r. 

46 AKB 1. Liber in quo ... k. 57. 
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ciągnął· do regulairiegowoJska. Ostatni" koinend~nt t~j twierdzy ......:. 
Serwacki- zdając garn'izOIi< żalałsię łzami 47."'; 

W latach 1794-1831 karmelidprowadźiliw;BE~'['dyczbwie szkoły dla. 
młodzieży. Na początku, nie mając własnych sił pedagogicznych, za
prowadzili u siebie konwikt z opłatą zą.:utrzy:IP.apie, l).C;:.zpl,ó.w,.natomias~ 
samo nauczanie było bezpłatne. Najwcześniejsią wi~dom6§ć . o kori
wikcie posiadamy z dekretu powizytacyjnego klasztoru berdyczow
ski ego z 1798 r., gdzieczytamy:!,Konwiktorów w tym czasie bylo 32, 
płacących umiarkowanie za stół i stancję; ek~tein9w z miastaprzycho- . 
dzących liczono 125. Wszystkich ticzniówtażem 1.55 pobierających nauki 
bezpłatnie. Zaś na utrzymaniu klasztoru pozostawał() 14 ubogIch chłop
ców, sposobiących' się namuźykantów i _ jednocześnie' uczęszcza jących 
do szkół na naukę. Nauczycieli było' 5 i tylez kias. Sżkolymieśdły się 
w osobne] oficynie w 6s~laćh, a' na. drugiej stronie tego budynku była 
druka.tnla;;48. Wkonwikcie tym w 1799 r. przebYWa.ł zn~nypisarz Hen
ryk Rzewuski, który w swoiCh Wspomnieniach 49 riisże o. działalności'kar-\ 
melitów w Berdyczowie. Wspomina bo, Andrzeju Corsinl:tn od św. Ró
żańca (Bardeckim), nazywając go głębokim znawcą języka łacińskiego, 
znakomitym teologiem i kanonistą. O; Brunona od Sw. Trójcy (Schultza) 
nazywa kaznodzieją, lektoremcasuum, historykiem, zaś o. Bonifacego 
od św. Kunegundy ~ "studniąna'ł-kową;'.w usd r .. było w Berdyczowie 
(; klas, naucżycieli 7, uczniów 156. Uczono 'tam tównle± imiźyki i tań,
ców. W 1802 r. skończył nauki w Berdyczowie Benedykt :Rakowiecki, 
słynny autor dzieła. "Prawda Ruska". W ośtatnimr,oku istnienia szkoły 
było 160 uczniów. W czerwcu 1831 r. rząd ~arski zamknąłberdyczowskie 
kolegium. . . . .. . - -, ' . . - .... ' 

Klasztor w Berdyczowie od 1832 r. posia.dałn'bwlcjatdlabraci kle-
ryków oraz studia zakonne. ' ":. 

W 1831 r. skradziono korony z cudownego obrazu, w,skutek czego 
jÓzefZdzichowski,obywate(powiatu lipowieckiego;sp~awił na własny 
koszt nowe kotony,'które poświęcił ks. bp Iy1ichałPiwnickiw 1844 r. 
Kiedy i te. zostały skradzione, papieżPi~s IXptzysłał z' Rzynni nowe 
korony. KOronacja odbyła. się w 1856; 'r:, w setni(róc:znicępierwsiejkó
roilacjii dokonana została przez ks. 1;>pa Kaspra'j(BÓro'wsk~ego 50. 

. W 1798 r., dnia 3 listopada, Paweł I, car' rosyjski,' dekretem nadwor~ 
ilym poddał pod władzę biskupów '''lszystkie zakony: Wskutek tego Gas
par KaZImierz Cieciszowski, bp" łucki ',' 'i ·'zytomlerski, dnia 11 'marca 
1800 r. naznaczył na prowincjała o. AndrzejaCór:siniegoodo:sw. Rózańca . 

.. 47 Edward R li li ko·w·sk i. Berdycżów~ 'W: Słowńik·geograficznY.T. ,l;' Watsza-
wa'1880 8.137;, "C . 

48 AKB7. J.M .• Gi ż y ck i. -00.' Karmelici Bosi W' . Be·rdyczowie'k,:;151. 
. 49 IJzierznik Warszawski 1851 f, :iitl10. ..' "(: ,. ';,:; 

50 O. Wacław Nowakowski; jw. 8. 29; J.M;'·'Giżl"ć:'kt uttzyinuje,że,kb~'. 

fonacja nastąpiła 6 czerwca 1854 r. Zob. Karmelici Bosi w '}Jerdyczowie k.· 49~ . 

25· 
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Na doradcę zaś o. Augustyna od Niepokalanego Poczęcia, a· na sekre
tarza o. Dionizego od bl. Jana z Dukli. Przeorem klasztoru w Berdyczo
wie zostalo. Klemens od Matki Bożej 51. 

3. OPIS KOŚCIOl,A I KLASZTORU 52 

Inkastelowany klasztor wznosi się nad rzeką Hnyłopiatem (ryc. 71). 
Jej szerokie koryto opasuje go od stn:~ny południowej i zachodniej. 
Od północy przylegał do ul. Karmelitańskiej, a od wschodu do zabudo
wań miejskich. Zespół budynków klasztornych otoczony był murem 
obronnym ze strzelnicami, basztami w narożach i fortyfikacjami nowo
włoskimi, zbudowanymi pod kierunkieln m:ch. Jana de Witte (ryc. 73). 
Mury bastionów umocnione były od wewnątrz nasypami ziemnymi. Na
roża wieloboków' wysunięte w przedpole stanowiły główny element 
obrony w czasie napadu nieprzyjacielskiego. Od ul. Karmelitańskiej 

znajdowała się brama do fortecy. Jej elewacja frontov.ra podzielona 
żdwojonymi lizenami doryckimi. W sklepionym łuku wisząca latarnia. 
Całość zwieńczona tympanonem z kompozycją malarską w trójkącie 

i kamienną rzeźbą Niepokalanej na Jego szczycie. Po obu stronach 
wzdłuż przejścia' do' drug.iej bramy wznosiły się zabudowania (od XIX w. 
wynajęte na składy handlowe). Na plac kościelny wchodziło się przez 
drugą bramę w kształcie baszty,riakrytejkopulastym dachem. Główne 
wej$cie flankowały bastiony ze strzelnicami wysunięte w przedpole. 
Na ścianie górnej kondygnacji baszty był namalowany obraz Matki 
Bożej Berdyczowskiej, na tle kartusza o dwunastu bokach. W zwieńcze
niu na gzymsie herb ZakOllU. 

a. Opis kościoła 

Koś c i ó ł murowany, w kształciekizyża łacińskiego,. bazylikowy, 
trzynawowy, z kopułą na wysokim tamburze nad skrzyżowaniem tran
septu, wklęsłą fasadą zwrócony na wschód. Jej elewacja rozczłonkowa
na pr.ofi1owanymi pilastralIli i 'kolumnami o kapitelach kOl.:ynckich. Do 
górnego kościoła prowadziły marmurowe schody z dwóch stron oka
lające wejście' do dolne] świątyni. Do wnętrza kościoła górnego wiodły 
trzy bramy-portale prostokątne w fasadzie z obrąmieniami kamiennymi. 
Nad środkowym portalem herbowy,kartusz w zwieńczeniu, oraz ganek 

51 AKB 1. Liber in quo ... k.91 V. 

52 Opis kościoła i klasztoru dokonany na podstawie: Dokumentacji,fotograficz
nej z 1920 r. w APKB wCzernej, Wizyty kościoła i klasztoru berdyczowskiego 00. kar
melitów bosych ... z 1841 r. Zob. AKB 3, Planta iortyfikacji berdyczowskiego klasz
toru WW. 00. Karmelitów Bosych meliorowana y deIineowana 15 Aprilis 1743 przez 
Jana de WHte. Zob. Gabinet rycin Stanisława Augus,ta Ponia;towsikiego. UW. Teka 186 
.nr.l03, Ozdoba y obrona Ukraińskich Krajów przecudowna w Berdyc:z;owskim obra
zie Marya ... BerdyczóW' 1767. 
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(do odprawiania nabożeństw dla pielgrzymów) na tle prostokątnego okna 
w obramieniu kamiennym. Nad bocznymi portalami również Są. pro"' 
porcjonalne· okna. Elewację fasady wieńczy barokowy szczyt ze spły
wami. W jego polu centralnym wymalowany obraz Matki Bożej Berdy~ 
czowskiej.PoniżeJbalkon do odprawiania mszy św. w uroczystości od
pustowe.Na szczycie kamienna rzeźba Niepokalanego Poczęcia Najśw~ 
Maryi Panny z kandelabrami po bokach. Na cokołach ·spływów statuy 
drugorzędnych patronów kościoła .śś. Jana Chrzciciela i Jana Ew. Nad 
skrzyżowaniem transeptu kopuła z latarnią, oświetlona czterema pro
stokątnymi i ośmioma owalnymi oknami. Po obu stronach fasady wzno
siły się trzykondygnacyjne wieże zegarowe z latarniami. Jedna z nich 
(nad wejściem do klasztoru) służyła do celów obserwacyjnych fortecy, 
a druga przeznaczona była na dzwonnicę. Wisiały w niej trzy duże 
dzwony, których dźwięk rozchodził się na odległość 20 km~ Wieże, 
kopuła i dachy świątyni pokryte były blachą miedzianą. Z elewacji fa:
sady wystawały kule armatnie z czasów oblężenia twierdzy przez nie
przyjaciół (ryc. 69). 

Dolny kościół, wzniesiony z funduszów Janusza Tyszkiewicza pod 
kierunkiem arch. Grzegorza Tarnawskiego, przeznaczony był do nabo~ 
żeństw żałobnych. W jego bocznej kaplicy spoczywało zahalsamowane 
ciało fundatora, sprowadzone tutaj w 1759 r. z kościoła 00. karmelitów 
bosych w Lublinie. Na upamiętnienie tego aktu umiesżczono nad porta
lem marmurową tablicę z napisem: 

Perenniter grata Excalceatorum Carmelitana Soboles Anno Do
mini 1649 die 25 Aprilis mortalitatis somno oppresso immortali 
memoria dignissimo Illmo ac Excelentissimo Domino Janusio· co
miti in Łohoysko et Berdyczow Tyszkiewicz, terrarum Kijoviae 
generali palatiIio żytomirensi, . sniatinensi etc., capitaneo, aequiti 
melitensi Othomanorum, Tatarorumque compedito usque suppres
sori et victori strenuissimo viventium exemplariter centenario 
post obitum annis decem supra centum, apud suos fratres Lub
lini incorruptibiliter reperto huc ad propria, famosissima cum 
pompa traducto, istud mausoleum suo munificentissimo fundatori 
apposuit anno Domini 1759 die 16 augusti 53. 

Z dolnego kościoła prowadziło przejście do krypt grobowych prze
znaczonych dla zakonników i dobrodziejów klasztoru. 

Górny kościół trzynawowy z kopułą na skrzyżowaniu transeptu. 
Boczne nawy zredukowane do rzędów kaplic. Ściany nawy i transeptu 
podzielone zdwojonymi pilastrami z kapitelami korynckimi, a kolebko
we sklepienia gurtami.· Cało§ć wnętrza koronuje gzyms mocno oprofilo-

58 AKB 2. Opis kośCioła·· i klasztoru 00. Karmelitów Bosych w Berdyczowie 
k. 13-14. Por. Eustachy· T Y s z k i e w i c z. Groby rodziny Tyszkiewiczów. Warsza
wa 1873 ss. 19---20. 102. 
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wany. Wnętrze dobrze oświetlone przez 10 okien, i kopułę! Sklepienia 
pokryte polichromią w 1802 r. W narożach tamburu nad filarami transep
tukompozycje malarskie, przedstawiające czterech ewangelistów zatry"' 
butami i puttami na obłokach. Posadzka marmurowa położoną w 1803 r. 

Prezbiterium prostokątne, jednoprzęsłowe, zamknięte .dębową balu
stradą w tęczy z figurami czterech doktorów Kościoła i rzeźbami anioł:, 
ków. Główny ołtarz, wykonany ,ptawdopodobniew pracowni sny cer:.. 
skiej we Lwowie w poło XVIII w., posiadał' wiele walorówartystycz
nych. Niewielka mensa na trójstophiowym podeście miała stebrneante
pedium, przedstawiające pochód króla Dawida na czele arki przymierza. 
Nad mensą tabernakulum w kształcie świątyni z tronem do wystawie
niii Najświętszego Sakramentu, Po bokach rzeźby adorujących aniołów. 
W predelli cztery relikwiarze. Środkowe przęsło ołtarzauję:te w archi
tekturę czterech par złoconych kolumn, wspartycH na podwójnych ,co~ 
kołach z płaszczyznami ozdobionymi ornamentem roślinnym i monogra
mami "Maria". Kolumny i pilastry z kapitelami korynckimi dźwigały re
gularne belkowanie. Między kolumnami rzeźby śś. męcze:t:mików'-żoł

nierzyJerzego i Teodora. Bliżej obrazu na:tle pilastrów statuy śś. Pio
tra, ,i Pawła z atrybutami. W niszy retabulum łaskami słynący obraz 
Matki Bożej Berdyczowskiej, malowany na płótnie przymocowanym do 
cyprysowej deski o wymiarach: ,',wys. 2 łokcie bez dWi..óch cali, sier. 
1 łokieć i ćwierć". Jest on kopią obrazu Matki Bożej Śnieżnej w Rzymie. 
Rama w stylu rokokowym była wyrzeźbiona w srebrze, ofiarowanym 
pr,zez Polaków z Olsztyna. Wykonał ją artysta zakonny - karmelita 
bosy (ryc. '12, 74-Tl). Madonnę przyozdobiono złotymi koronami i bo
gatynii szatami. Jedna z nich (koronacyjna) była szczerozłota z wyciska
nymikwiatami (wartość 50.000 złp.), druga - srebrna, trzecia - hafto
wanakoloru różowego, ze złoconymi kwiatami. ,ł..askamisłynący wize
r'unek zaśłaniany był zewnętrznym obrazem Niepokalanego Poczęcia 
NMP. 

Przy odsłanianiu obrazu śpiewano pieśń: 

Witaj Królowo Matko litości, 
Nadziejo nasza życia słodkości. 
Witaj Maryo Matko jedyna, 
Matko nas ludzi - Salve Regina. 

Pieśń przy zasłonięciu obrazu: 
Zegnaj Królowo' czysta -DziewicQ, 
Zegnaj Najświętsza Boga Rodzica.: 
Tyś najpiękniejsza z tej ziemi c,ór, 
Której hołd składa Aniołów chór. 
Bądżpozdrowiona i wysławiona 
Od nas Twoich dzieci o Maryo 54. 

54 AKB -7. -Akta dotyczqce klasztoru 00. Karmelitów BQsych w.Berdyczowie 
k.26-27. 
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Ponad'obrazem. monogram' ;,Matia"w promieniachiPodtrzymyWa.:. 
ny; przez putta>Na:fryzle złocohymedcilion,zwi'eńczohykoi-oną. W na:~ 
sadniku pomiędzy uszatymi' przyczółkami grupa" rzeźbiarska" Trójcy 
Ś'więtej na tle otworuokieIinego,otoczona wia,nkiem puttów. wynurzają'" 
cyeh 'się z obłoków. Ołtarz i przezbiterium przyozdobionelicznymiWo
tami oraz 'narzędziami kajek, uzdrowionych ,tutaj'przez Matkę Bożą. Po 
obu. stronach ołtarza: portale do zakrystii i skarbca: W"śdanfe :bocznej 
(po stronie ewangelii) umieszczono tablicę marmurową; na paIhfątkę 

koronacji obrazu Ma:tki Bożej, z następującą inskrypcją: 

;,Prom,e!p.oria. Dęvote viator sciasOport.et łiiceitaf:~, iconem 
"Beatissiina~ Vlrginis Mariae per saecula plurima in -d~mo'·Illustr. 
Tyszkievicziana prius commorantem, post ab Illustr. Janusio Tysz~ 
kiewicz, palatino terrarum Kijoviaeetc. munifiC,elJ.tissimo istius 
loci fundatore huic sacratae domui oblatam, serenissimo Augusto_ 
III Poloniarum rege Comitiisque Generalibus Polonis :R.OJ;nam sup
plicantibus a Benedicto XIV pontifice maximo Liberali ,ei'!ls sump
tu aureis diadematibus dotatam, Illustrissimi Cajeta.:O:i Sołt'yk ępis
copi kijoviensis homagio anno Domini 1154 [I] die16JuliT'doro
natam a cunctis Christicolis innumera beneficia'hiric redpientibus 
profundissimo cultu veneratam;'~ , " ' ' 

Główna nawa trzyprzęsłowa, szerokością równa prezbiterium (10 m). 
Nad łukami kaplic otwartych do nawy gustowne empory. Obok filarów 
tęczy, przed balustradą stały potężne kandelabry z czarnego marmuru. 
Na pierwszym filarze nawy (po stronie ewangelii) ambona w kształcie 

łodzi rybackiej z masztem, żaglami, siecią napełIlioną rybami i,rzeźbą 
św. Piotra Ap. W transepcie przed filarami nawy usytuowano dwa dę
bowe konfesjonały, przeznaczone dla penitencjariuszy apostolskich, 
z prawem rozgrzeszania rezerwatów zastrzeżonych Stolicy Ap. i z przy
wilejami odpustów rózgi pokutniczej. W bocznych nawach kościohi sta
ło sześć innych konfesjonałów. Wzdłuż centralnej nawy,dwa rzędy dę
bowych ław. Nad bramą wejściową chór muzyczny, wsparty na dwóch 
filarach. Piszczałki organowe po dwóch stronach okna fasady w bogatej 
oprawie rokokowej. Pod chórem kruchta przez 'całą szerokość kościoła. 
Stały w niej marmurowe kropielnice. Stąd też prowadziło wejście na 
chór kościelny. , . 

Boczne nawy zredukowane do rzędów kaplic z ołtarzami qsnycer
skiej roboty;', z obrazami malowanymi na płótnie i rzeźbami świętych 
po bokach nadstaw ołtarzowych. Wedhlgwizyty kościoła z 1786 r. znaj
dowały się w nim następujące boczne ołtarze: Chrystusa Ukrzyżowane
go, św. Jana od Krzyża, św. Tadeusza, Ap.,św: Tekli (n:;tęczennicy), św. 
Józefa, św. Teresy z Avila, św. Jana Nepomucena i św. Wincentego 
Fereriusza. Z tych cztery pierwsze ołtarze usytuowane były po stronie 
północnej a pozostałe po stronie południoWej kościoła. Ołtarz Chrystu-
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sa Ukrzyżowanego (w transepcie) posiadał we wnęce łaskami słynący, 
duży krucyfiks. Pod nim relikwiarz - trumna św. Teodora. Ołtarz po
kryty lic;znymi wotami. Po kasacie klasztoru nastąpiły zmiany w loka
lizacji i dedykacji bocznych ołtarzy. W 1918 r. przy rewindykacji koś.., 
cioła przez Zakon poświęcone były śś. Józefowi, Teresie z Avila, Ro
chowi, Wincentemu, Barbarze, Stanisławowi Szczepanowskiemu, Stani,.. 
sławowi Kostce, Annie oraz (w transepcie) Chrystusowi Ukrzyżowane~ 
mui św. Antoniemu. 

Z prawej i lewej strony prezbiterium mieściły' się dwie zakrystie 
i skarbiec, przyozdobione polichromią, wyposażone w rzeźbione szafy. 
Według inwentarza z 1841 r. 55 zakr'ystiaposiadała następujące wypo
sażenie: 

1. N a cz y n i a l i t u r g i c z n e: 

a) ze srebra: 

9 kielichów z patenami wyzłacanych 
2 relikwiarze pozłacane 
1 monstrancja pozłacana 
l lampa o ośmiu świecach pozłacana 
2 puszki na komunikanty 
2 małe puszki na komunikanty dla chorych 
1 korona z berłem pozłacana 

bl z miedzi: 

l kociołek na wodę święconą 
1 wanienka do święcenia wody 
1 lawaterz 
1 lustro w ramach miedzianych 
3 krz'yże z korpusami 

18 dużych lichtarzy 
1 konewka 
1 nalewka 

c)z cyny: 

62 lichtarze różnej wielkości 
2 tace 

10 dzwonków różnej wielkości . 
2 żelazka do pieczenia opłatków 
1 żelazko do wycinania komunikantów . 
1 nożyce do obcinania opłatków 

55 ARB 3. Wizyta kościoła i klasztoru berdyczowskiego ..• k. 3-11. 
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4 szczypce różnej wielkości 
12 kłód,ek do zaID.ykania kościoła 
2 krzyże procesjonalne z korpusami 
" ' 

8 krzyży procesjonalnych mniejszych' 
12 ampułek 

300 lamp 

2.S z aty l i t u r g i c zn ę: 

a} ornaty: 

13 kompletów białych z dalmatykami 
53. białe: pojedyncze 
4 komplety czerwone z dalmatykami 

22 czerwone pojedyncze " 
5 zielonych 
1 komplet z dalmatykapIi fioletowy 

11 fioletowych pojedynczych 
2 komplety czarne. z ,dalmatykami 
'l czarnych pojedynczych' 

b) kapy: 

9 białych z lamy srebrnej haftowanych złotem 
4 czerwone 
3 fioletowe 
2 czarne 

c) bielizna kościelna: 

83 alby z koronkami (4 alby ze złotym.i korchikaIIii) . 
19 humerałów 
44 firanki (tiulowe, koronkowe, haftowane na perkalu) 
16 welonów (9 białych, 3 czerwone, 2 fi ol et6vJ.e, 1 zielony, 1 
15 tuwalni haftowanych złotem i srebrem 
17 obrusów z wyszywanymi koronkami 

5 rokiet haftowanych złotem i srebrem 
18 komży z koronkami 
40 korporałów perkalowych i płócienny<;h 

115 puryfikaterzy 
29 ręczników dużych do lawaterza 
81 ręczników małych do ołtarzy 
24 paski jedwabne i wełniane 
18 kobierców 

czarny) 
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b. Opis klasztoru 

Po stronie południowej kościoła usytuowany jest kla'sżtorw kształ
cie czworoboku, z kwadratowym dziedzińcenl' w' Ś'rodktl.. Zachodnie 
skrzydło jest przedłużone w kierunku północnYmi" przylega do ele
wacji prezbiterium kościoła. Budynek murowany, dwupiętrowy,' pod
piwniczony. Dachy pokryte żelazną blachą. Korytarzem podżlenińym 
prowadziło tajne wyjście z twierdzy na podnóże wzniesienia zw. Łysą 
Górą. Klasztor posiadał ponad 40 cel zakoluiyćh, . obszerny refektarz, 
kuchnię, nad zakrystią chór zakonny z oknami do prezbiter~Vl?, biblio
tekę liczącą w 1841 r. 2078 tytułów, sale rekreacyjne i inne pomieszcze
nia. Brama do klasztoru była zlokalizowana w dolnejkondygnacjf wieży 
'obserwacyjnej. Wchodziło się do niej po schodach ozdobic;>nych wazo
nami na cokołach balustrady. 

Od strony południowej 1$:.lasztoru (przy murze fortecznym) postawio
no w 1830 r. jednopiętrowy dom murowany, jako konwikt 'dlasżkoły 
powiatowej. Na piętrze miał mieć pięć pokoi; a na parterze dwa i dużą 
:świetlicę. Poniżej konwiktu znajdował się· parterowy budynek ,;Drukar
ni Góry Karmelu Fortecy N.M.P zaprzywilejem,J.KMcf'. Według wi
:zyty klasztoru z 1841 r.56 drukarnia dysponowała'ńastępującymi rodza
jami czcionek i narzędziami: 

Ilość czcionek w pudach 57 

10 pudów pisma polskiego większego paragonu (dwugarmond) 
15 " pisma scholastyki 
12 mitlu 
14 " garmondu 

3 petitu 

2 " 
pisma rosyjsldego 
różnych szlaków 

Wykaz narzędzi w sztukach: 

3 prasy 
3 kałamarze drewniane 
3 wałki do nadawania 
2 kaszty z szufladami 
1 pittia 
1 kociołek czuganny 
1 baniak miedziany 

56 Tamże k. 20. 

-..,'. 

'\:,;.--: 

67 1 pud = jednostka miary masy używana w dawnej Rosji. 1 pud 
t6w = 16.3805 kg. 

40 fun-
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Personel drukarni: . 

- o. Benedykt Gryner, karmelita bosy. Prefekt 
Dozorca - Wincenty Buduchowski z wyżywieniem i wynagro-

dzeniem 100 rubli srebr. . '. . . , 

Pomocnicy :- Celestyn Rzepecki i Andrzej Wojnowski z wyżyvyie~ 
.. niem i wynagrodi;eniem 20 rubli srebJ:'... . . 

Od strony ~achodniej klaszt9ru przylegały do murów obronnych pa
wilony mieszkalne dla muzyków. i służby kościelnej, wozownie i ma
gażyny~ Od strony północnej wzn()sił się pawiloIl z pokojami dla gości.. 
Od strony wschodniej (przed fąsadą kościoła) ciągnąłsięwz~łuż mu~ 
rów budynek murowany, dwukondygnacyjny, pokryty żelazną blachą: 
przeznaczony dla. pielgrzymów. i ~ości. Było' ,'!f nim .J2.dużych ppkoL 
Przechodnia brama wjażdowa dzieliła go na dwie części Poza murami 
fortecznymi i klasztornym dziedzińcem wznosił się. d'~ewniany dom, 
w którym dawniej mieściły się szkoły, oraz dom dla służby klasztornej. 
Nad brzegiem rzeki Hnyłopiaty stał piętrowy' dom, przeznaczony na 
mieszkanie dla muzyków kościoła ... ,Nieco dalej była k;Uźnia, chata· ko
wala, oraz stary, drewniany dom nazwany szpitah9m. . .... .. . . . . 

'. Oprócz kompleksu zabudovyań klasztoru, 9,0" karmelitów należała 
jeszcze kaplica z cmenta:rze~ na Piaskach, obok. berdyczowsk.iej jury., 
dyki.'!Prz~d frontonem lfapliCyusytuowany byłmurowa,ny, dom z bramą 
przejśdÓwą w środku .. Cmentarzprzezna~zony był dlag:rzebaniazmar~ 
łych zakonników. " , 

4. UPOSAZENIE KLASZTORlT 

Zró~łem utrzY111anii:l. zakonników,pracownikówklasztomych; praz 
konserwacji całego zespołu zabudowań fortecy· były dobra ,ziemskie; 
zapisy :sum' funduszowych, z obligacjami wieczystymi, dochody z dru~ 
karni oraz ofiary składane przez wiernych,-

Wieś ąkrahlówka· (S~reh!ówka) 

Dnia 19 ;lipca 1630 .r., Janusz Tyszkiewiczfundujątt:klasztor karme
litom w 'Berdycźowie, za'pisał .' (w urzędzie Tryhl~nahl Lubelskiego) na 
ich utrzymanie wieś Skrahlówkę. Leży ona nad rzeką Hnyłopiatem 
w pow ~ berdyczowskim~ 'W 1841 r. liczyła 15 chat włbśeiańskich,:6M 
mieszkanców,,73 włób 25 morgów '44:sążni ,gruntu ornego, n włók 16 
morgów 628 sążni łąk. Do budynków folwp,rcznych najeżały: dom eko
nomiczny (dwór), oficyna dla służby, piekarnia,. stajnie' i wozownia, 
obora. szopy na narzędzia gospodarcze, stodoły i spichlerz. Zabudowania 
te otoczone były parkanern."Nieto\dalej nad" rzeką stałydwa,mti'r"ówa-
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ne młyny i browar 58. Folwark przynosił klasztorowi rocznie 1.750 rubli 
srebro dochodu . 

. Wieś Skomorochy 

Wieś położona nad rzeką Hujwą w pow.żytomierskim. W dniu 
30 października 1647 r. Seweryn Potocki zapisał ją na własność klasztoru 
berdyczowskiego w urzędzie grodzkim w Kijowie. W zamian za to,. kon
went w dniu 12 listopada 1647 r. zobowiąza,ł się do odprawienia codzien
nie jednej mszy św. za fundatora i jego krewnych. Majątek posiadał 
21 włók i 27 morgów pola ornego, 3 włóki 27 morgów łąki, oraz 15 włók 
lasu. W skład zabudowań· folwarcznych wchodziły: dom ekonomiczny, 
oficyna zw. rezydencją (z kaplicą, salą i dwoma pokojami), stajnia 
z wozownią, spichlerz, chlewnia, stodoły i szopy. Całość położona na 
wzgórzu i otoczona parkanem. Nad rzeką Hujwą stał drewniany młyn 
o trzech kamieniach. W 1841 r. majątek przynosił klasztorowi rocznie 
1.000 rubli srebrnych dochodu . 

. Jurydyka berdyczowska. 

Jurydyka, położona w mieście Berdyczowie na Piaskach, zapisana 
klasztorowi w dniu 28 lutego 1751 r. przez księżnę Barbarę z Zawiszów 
Radziwiłłową na utrzymanie muzyki (kapeli) przy sanktuarium. Matki 
Bożej. Równocześnie fundatorka zapisała plac pod kaplicę i cmentarz 
z drugiej strony jurydyki. Na tej posesji mieszkali ludzie wolni,· po
siadający wła.sne domy, którzy klasztorowi płacili czynsz za grunt. We
dług wizyty z 1841 r., konwent otrzymywał rocznie od 60 rodzin szlach-
ty czynszowej dochodu 212 rubli srebro 67 kop. . 

Ważniejsze zapisy sum funduszowych 

Zasadniczym źródłem dochodów były sumy funduszowe z obligacjami 
wieczystymi, zapisywane klasztorowi przez różnych dobrodziejów i za
hipotekowane na dobrach hieruchomych. 
1647 ..::-14· kwietnia. Zapis sumy 3.000 zł przez Janusza Tysźkiewicza 

na mocy testamentu Jana i Zofii Beleckich. 
1647 - 28 listopada. Zapis sumy 3.000 rubli srebrnych przez Seweryna 

Potockiego z obligacją 365 mszy rocznie. Z tej sumy 2.250 rubli 
srebrnych było ubezpieczonych· przez hr. Bilińskiego na mieście 
Trojanowie, a 750 rubli srebrnych przez Małachowskiego na 
wsi Przybytki. 

1649 -,-. 1 października. Krystyna Jelcowa, siostra fundatora Janusza 
Tyszkiewicza, testamentem zapisała klasztorowi sumę 73.000 zł 

ubezpieczoną na do~rach miasta: Berdyczowa, z obligację 365 
mszy rocznie. 

68. Wizyta ko~cioła i klasztoru berdyczowskiego ... k. 21. 
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1680. - 9 listopada, Lwów. Jan Sławęcki zapisał konwentowi 10.:20.0. 'złp. 
z obligacją 52 mszy coroczniE;!. Zapis oblatowano w aktach 

. grodzkich żytomierskich 23 lutego 1717 r. . 
1714 - 26 stycznia. Zapis sumy 1.0.0.0. zł przez Franciszka Borzęckiego, 

, z obligacją trzech mszy rocznie. '. . 
1750. - 23 marca. Zapis sumy 1.0.00. zł przez Łukasza :Malinowskiego, 

z obligacją 24 mszy i 1 aniwersarza corocznie. ',.. . 
1754 - 22 lutego. Kasztelan kijowski NikQdem Woronicz ;?:apisuje kar-
. melitom sumę 4.0.0.0. zł z obligacją 12 mśzy§piewanychJ52 re-

cytowanych. .' '. 
1756 - 17 lipca. Książę Antoni Lubomirski zapisuje 10..0.0.0. zł z oblig~cją 

12 mszy śpiewanych 152 czytanych corocznie. . 
1758 - 25 października. Wawrzyniec Pruszyński zapisuje 2.0.00 zł z ob

ligacją 36 mszy rocznie. 
1760. - 3 marca, Zytomierz. Antoni Józef Be<;l.ło Zwoliński zapisuje. 

sumę 6.0.0.0. zł. 
1761 - 16 września, Kijów. Franciszek Kazimierz Chojecki zapisuje 

klasztorowi 2.40.0. zł, a Bractwu św. Jana Nepomucena1.DDD zł 
z obligacją 12 mszy rocznie. 

1761 - 1 paźdiiernika,Kijów. Stanisław Lubomirski zapisuję 2.0.0.0. zł 

zobligacją 10.3 mszy rocznie. 
1765 - 3 kwietnia .. Stanisław Krynicki zapisuje 18.0.0.0. zł z obligacją 

52 mszy i 2 aniwen:iarzy ~ _ Z tej sumy 3.0.0.0. zł przeznaczono na 
strzelanie z armat w czasie odpustów. W 1780. roku konwent 
zwrócił spadkobiercom KryniCkich sumę 6.0.0.0. zł. Pozostała 

kwota została ubezpieczona na .dobrach m. Berdyc;.:zowa. 
1777 - 20. kwietnia. Piotr Ożarowski zapisuje 8.0.0.0. zł z obligacją 10.1 

mszy corocznie (oblata w Latyczowie29.V.1793 r.). 
1779 - 11 maja. Antoni Bonawenturą Konopacki zapisuje 6.0.0.0 zł z ob-

ligacją52 mszy. . 
1786 - 13 stycznia. WoJt:iech i Ludwika Jerliczowie zapisują 1.0.00. zł 

na wsi Moszkowce z obligacją 12 mszy w roku. 
1797 - 15 września. Bohdanowicz zapisuje sumę 3:0.0.0. zł ubezpieczoną 

na dobrach Pawła Abramowicza w Rajkach. 

W 1841 r. konwent berdyczowski posiadał kapitał w sumach fundu
szowych 46.635 rubli srebro Suma ta dawała rocznie procentu rubli 
srebr. 2,486 kop. 55. W zamian za to karmelici zobowiązani byli do od
prawiania 173 mszy św. śpiewanych, 2.624. recytowanych i lO. aniwer
sarzy. 

Ogólny dochód klasztoru wynosił rubli srebrnych 
Ogólny rozchód " " " 

Pozostało w kasie 

6.40.9 kop. 22 
6.0.8'6 " 50. 

322 " 72 
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5. KASATA. KLASZTORU· 

14 października 1832r:, po kasacie, domu karmelitów w Wiśniowcu 
i wikariatu w Kupinie, ojcoWie i brac;ia zniesionych klasztorów udali się 
de) Berdyczowa. W 10 lat później, 15 m~ja 1842 L, dobra klasztoru ber
dyczowskiego przejął rząd na skarb państwa, a mianowicie: wieś Skrah
lówkę, Skomorochy oraz jurydykę w Berdyczowie 59. Nadeszły dla fun
dacji ciężkie czasy. Dom t~.n był o,statni z klasztorów prowincji litew
skiej i ruskiej (inne uległy kasacie). Gromadził w swoich murach roz
bitków zniesionych klasztorów. Sam utrzymał się najdłużej dzięki in
terwencji u rządu carskiego ks. bpa Borowskiego i Dionizy z Iwanow
skichDariuszowej Poniatowskiej. Dnia 23 marca 1862 L o. Hieronim od 
św. Michała, przeor klaśztÓtu,' pisze w liście do generała Zakonu (oka
zyjnie 'przezbpa Borowskiego), że już sześć lat temu usiłowano zlikwi
dować klasztoL Donosi, że nie ma prowincjała, ani kapituły prowincjal
nej, ani definitorów. Przeor urzęduje 5 lub 6 lat wbrew przepisom Za
konu. Zapytuje w liście generała o .. modus procedendi 60. Generał Za
konu listem pisanym w Rzymie 24 czerwca 1862 L nakazuje wybrać wi
karego prowincjaJnego, dając mu władzę mianowania przeorów, a ks. 
bpowi Borowskiemu udziela władzy administrowania klasztorem 61. 

W 18f)4r. o. Salezy od św. Piotra Nolasco (Martusewicz), przeor 
klasztoru, został z rąk skrytobóJczych w okrutny sposób zamordowany 
we własnej celi. "Morderstwo t'o',~· jak zazu'~ćza Heleniusz- miało 
char~kter wściekłej nienawiści ku Kościołowi, na osobie przeora wy
konanej. Okrutnie dokonany mord, fakt ten niepojęty, dotąd nie od
kryty, był pobudką i hasłem klasztOrnej kasaty, którą ni~~al natych
miast wykonano" 62. Faktyczna kasata klasztoru nastąpiła w 1866 L Za
konnicy zostali rozproszeni po parafiach. Administratorem przy klaszto
rze berdyczowskim został o. Adrian Kamiński (aż do Śmierci w 1872 L)., 
Po nim konsystorz żytomierski zamianował administratorem O. Bartło
mieja od błogosławionego. Władysława z Gi~lniowa (Macieja Brydyc
kiego): Urząd ten o. Bartłomiej pełnił aż, do śmierci (w 1887 L). 

Generał-gubernator kijowski Bezak. z, oddziałem wojska zajął klasz-, 
tor (po 1866 L). Zabudowania klasztorne przeznaczono na różne insty
tucje państwowe, jak policja pÓwiatowa i miejska, straż ogniowa. Część 
w.ynajęto Zydom na składy i sklepy, Do użytku wiernych zostawiono 
kościół i część klasztoru na mieszkanie dla proboszcza 63. 

Ostatni karmelita berdyczowskL-:- o. -~oachim Lipski żył jeszcze 

59 AKB 1. Liberin quo. ' ... k. 135. 
60 Arch. Gen. w Rzymie. Plut. 92 sygn. a (mikrofilm nr 7). 
61 Tamże. 

:62 E;H'el e h i u s z (Eustachy L"I wii fi oW sk i). Ro.zrriowy' o koronie Polskiej. 
Kraków 1873;.T, I s. 716. , -

68 Dio.nizy B ą c z k a w ski. Historia pokarmeIickiego. klasztoru i kościoła Najśw. 
Maryi Panny w Berdyczowie. Warszaw,a'1912 s. 30. 
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w początkach XX wieku 64. Zmarł na: placówoepa:r.affalnej w Krzywnie: ' 
Po śmierci o. Bartłomieja Brydyckiego, w parafii poklasztornej pa

sterzował ks. kanonik Górski. Po:nim zaś --:- od dnia 28 październik,a'; 
t'908 r. -rządził parafią ks. Dionizy Bątzkowski. Za swego urzędo~a-' 
nia,dokonał restauracji kościoła iW,:ykupił od rządu,D;lury fortęcy oer-: 
dyczowskiej. Następnym proboszczem był ks.' . Antoni Gruszczyński : 
(wIatach 1909-1914). Restauracja kościoła trwała ()wdalsz)hn ~iągu.: 
W tym cżasie, dzięki starahiu'Bozeckiego,riastąpiłatęWiridYKaFja zabra-: 
riych lokali klasztoru. ' . '. : ,r. '" ',.:: ' 'J 

6. POWRÓT KARMELITÓW 

W .1917r. 00. jezuici objęli wposiadaniek.o§ci9ł,Wrg~zl<,iasztor~m, 
berdyczowskim. Odnowili częś,c~oWc;> klasztor i rozp'oczęli,Pr:acę ąpostol-: 
ską;.Wkrótce jednak opuścili Berdyczów, ponieważ, w,1918 r.:, przybyli; 
do swojej własności OO! karmeliCi bosi: Do objęcia klasztoi'Uprzez jego 
pierwotnych właścicieli przyczyniła się Maria' Xawer'az, 'GrbchplsklCh • 
księżna Cżartoryska, ka,pIlelitanka bosa.,'Xs. bp Igna'cy. Ptlbqw'ski, pę
dąc w Kra+zowie, 9 maja 1918r."y.<82;waJ 09l; Ęagnel}tqw ;bosy<;~ :do' ber
dyczowskiej twierdzy. Dnia 16 czerwca 1918 r.przybyli do'Berdyczo-: 
wa: o. Kazimierz od Niepoka:lanego Poczęcia (Rybka)~: jako przełożo- , 
n,y, o. Nepomucen od~w. 'Eliasza (Sowa) io, Bęrtóld·'od' Naj§w~j Serca: 
J~zusa (Kozłowski). W lutymJ919, r., przybyr"o: )~orlisła.1.Y ' ąd"Trójcy . 
Sw. (Jarosiński). Obejmując ldasztor,karmelicizW'r6cili oj~gni"jezuitom 
koszty remontu w sumie 20.000 koron. We wrześniu 1919 r.: odjechali l 

z' Berdyczowa o. BertoldKozłowski' i·e). Nepom1iCen Sowa/ze względu 
tia ówczesIle warunki. O. Kazi1hierz Rybka :przy posłudz~ duchowej ża
raził się tyfusem plamiStym iznia~i1o' grudnią,19i9 r.W roku 1924 
przyjechał do Berdyczowa o~ Terezjllsz~Sztóbiy~, a .0 .. Bronisław po-. 
wrócił do Polski. Niedługo jednak o. TerezjuszzachorowaL na raka' 
i zmarł (dnia 7 lipca 1926 Ti).: Klasztor ,zkościółem''Przeszedł wposi'a- • 
danie 'władz państwowych. GÓrny kościół zamieniono' na muzeum, a w • 
dolnym urkądzono kino. Dogórnegó kościoła:, llio~na. byłowc::hódzić za , 
biletami. Cudowny obraz pozostał jako artystyczny zabytek ,Przed oku- " 
pacją niemiecką, w 1941 r. na wieży klasztornej,' służącej. jako punkt ' 
obserwacyjny" wybuchnął ogień, który p'tzerri6słsię na kościół iklasz- : 
tor ~iszcz4c' wszystkie wiązartici." dachoWe i wewnętrzny wystrój' kości b- : 

ła. Pożar trwał kilk~ dni (w czasie 'wkroczenia armii, nfęmieckiej do 
Berdyczow~). Zostały tylko dwa domy had rzeką,,~ r~s.zta 'z~b~dowań , 
l$gła w gruzach. Mury kościelne, ,chociaż • bardzo zniszczone, ocalały.; 
Dolny kościół zachował się w dobrym stanie 65. 

64 Marek G i Ż y c k i. 00. Karmelici Bosi w Berdyczow!e. , 
65 Stefania B o z e c k a. Ozdoba i obrona ... (Pamiętnik własny)' s. 29'. 
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7. WYKAZ PRZEORÓW' KLASZTORU 66 

Imię i nazwisko Lp~ 
.J .. ~ 

1 . O~· Ludwik od' Jezusa (Jan Toroszowicz) ." 
2' O. Ludwik od Jezusa (Jan Toroszowicz) 
3 O. Ferdynand. od Ducha Sw. (Otto v. Hoverbeck) 
4 O. Ferdynand od Ducha Sw,. (Otto v. Hoverbeck) 
5 O. A~gustyn od św. Erazma pan Dłuski) 
6 O. Ludwik od Jezusa (Jan Toroszowicz) 
7 O. Amand od Jezusa 
8 O. Franciszek od Narodzenia NMP (Jakub Lenartowicz) 
9 O. Amand od Jezusa 

10 O. Józef od M. B. z Góry Karmelu (Jakub Zwoliński) 
11 O. Józef od M. B. z Góry Karmelu (Jakub Zwoliński) 
12 O; Amand od Jezusa 
130. Józef od M. B. z Góry Karmelu (Jakub Zwoliński) 
14 O. Józef od M. B. z Góry Karmelu. (JakubZwoliński) 
15 O. Józef od M. 'B. z Góry Karmelu. (Jakllb. Zwoliński) 
16 O. Bruno Ignacy. od św. Franciszka .. 
11 .0. Walerian od św. Damazego (Wojciech W:yczyński) 
18 O. Józef od M, B. z Góry Karmelu (Jakub Zwoliński) 
19 O.JÓzef od M. B.z Góry Karmelu (Jakub Zwoliński) 
20 O. August od Niep. poczęcia' NMP (KUnicki) 
21.0. Andrzej Corsiniod św. Różańca (Bardecki) 
22 O. Józef od M. B. z Góry Karmelu (Jakub Zwoliński) 
23 O., Baltazar od Niep. Pocz .. NMP (Ludwik Russocki) 
24 O. Baltazar od 't-Uep. ·Popz. NMP (Ludwik. Russocki) 
25 o; Rafał od śŚ. Kornelius'ia i 'Cypriana '(Mich~ł Grey) 
:26 O. Klemens: od Matki Bożej z Góry Karmelu (Zaleski) 
21 O. Klemens od Matki Bożej z Góry' Karmelu (Zaleski) 
28 O. Klemens od Matki BOŻej z Góry. Karmelu jZaleski) 
29, O. Klemens od Matki Bożej .z Góry K~rlllelu' (Zaleski) 
30 O,. Narcyz od św. Jana pdKrzyża (Krawczyński) 
310; Klemens od Matki Boiej z GÓryK:armelu (Zaleski) 
32 O; Cyriakod św.M. Magdaleny (JaIiNep. Nowogrodzki) 
.33 O.Cyriak od św. M. Magdaleny (Jan Nep: Nowogrodzki) 
34 O .. Daniel od śVf~ Alberta (Tomasz Noczyński) 
35. O. Daniel od św. Alberta. (Tomasz Noczyński) 
36 o; J{jzef od NawiedzeniaNMP (?) 

31 O. Daniel od św. Alberta (Tomasz Noczyński) 
'38 ". O. Daniel od św. Aiberta (Tomasz Noczyński) 
39 . Q. Józefod Nawiedzenia: NMP' 
40 O. Daniel od św. Alberta. (Tomasz Noc;;,:yński) 

.41 O. Faustyn od Zmartwychw:stania (Bernard Kwakiewicz) 
. 42 O. Faustyn od Zmartw'ychwstania (Bernard Kwakiewicz)' 
. 43 O.? (brak danych) . . 
440; Daniel od . ~w. Alberta· (Tomasz CNocżyński) 

66 Podstawa źrpdłowa: AKB l.ijb~~ in qu~ ... . ' 

I Lata urzędu. 

1134-1136 
1136--1138 
1138-1139 
113,9-1142 
1742-1745 
1145-1148 
1148 
1148-1151 
1751-1154 
1154-1151 
1151-1160 
1160-1161 
1161-1163 
1163-1766 
1166--1169 
1169-1112 
1112-1713 
1713-1715 

. 1715-1118 
1718-1181 
1181-1784 
1184 
1184-1787 
1781-1790 
1790-1793 
1793-1796 
1796-1791 
1797-1800 

J 

1800-1801 
1801-1802 
1802"-:1805 
1805-1808 
1808-1811 
1811-1814 
1814-1811 
1811-1820 
1820---':1823 
1823"'::""1826 
1826~1821 

1821-,--1829 
1829-1832 
1832~i835 

1Ii35-1838 
1838-1848 
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I I I 
., 

Lp. Imię i nazwisko Lata urzędu 'l 

! 

'45 O. Hieronim od św. Michała (Jan Szatkowski) 1648-18'63 (?) 
i 
i 

46 O. Salezy od św. Piotra Nolasco (Józef Martusew\cz) 1863-1866 , 
47 O. Adrian Kamiński 1866-1868 " 

48 O. Kazimierz od Niep. Poczęcia NMP (Rybka) 1918-1919 
49 O. Bronisław od Trójcy Św. (Stefan Jarosiński) 1919-1926 
50 O. Terezjusz od św. Józefa (Bolesław Sztobryn) 1926 <-

ANEKSY 

1. 

Dekret koronacyjny obrazu Matki Bożej .Berdyczowskiej 

Rzym 28 stycznia 1753:; 

Kapitula Bazyliki Św. Piotra, z polecenia papleza Benedykta XIV, na prośbę-·
Sejmu obradującego w Grodnie, wydaje dekret koronacyjny wraz z koronami złotymi" 
dla cudownego obrazu Matki Bożej w Berdyczowie. 

Or. APKB w Czernej.Dypl. 15. 
Łac. 27,5X 19 cm.Poszyt złożony z czterech kart perg., zszytych jedwabnymi.: 
nićmi ze złotymi węzełkami. na końcach. Dokument ręcznie zdobiony. 

Corona aurea sacrae imagini Beatae Mariae Virginis oppidi Berdyczovien[sis] •.. 
dioec[esis] kyovien[sis] decreta a Capitulo BasilicaePrincipis Apostolorum Urbis, 
die XXVIII Januarii MDCCLIII. 

Cum ex literis Illmi et Rmi. Archiepiscopi gnesnensis Regli Poloniae Primatis in
n,otuerit S[anctis]s[i]mo D[omino] N[ostro] Benedicto Papae XIV, pian aequem, ac:: 
enixam serenissimi regis Augusti III voluntatelll' ac universa cleri, ·populi, ac om
nium ordinum in palatinatu Kyoviae degentium vota, publicam etiam pietatis signi-
ficationem in Conventu Comitiorum Regni, Grodnae habito,palam declaratam in id._ 
collimare, ut sacra et pervetusta Beatae Virginis imago, in ecclesia PP. Carme
litarum Discalceatorum oppidi Berdyczoviensis dioecesis kioviensis, singulari fide-
lium religione culta, auream redimiretur coronam: ac probe idem,Su!p.mus Pontifex 
intellexerit, novo hoc obsequio gentem illam, in provincia Ukraniae [Ukrainae] ca-
tholicae fidei hos,ubus finitima, crebrisque eorum aggressibus objecta, firmissimum._ 
sibi . ex alto promereri velle praesidium. Sanctitas .sua inclitae natiQnis Polonae stu
dia commendavit primum, iUaquepos-tmodum aperuit R[everendissi]mo Capitulo Basili-
cae ·Vaticanae, cui in more .positum est,imaginesDeiparae, vetustate, miraculorum. 
frequentia, ac .iugi po'pulorum cultucelebres-, aureis coronis, certam praestitutam pom-. 
pam, ac ritu, insignire. Jucundissimumfuit Capitulo, occasionem.hac nancisci, qua filia-·, 
Lem obędientiam, devinctumque animum testaretur Pontifici Maximoi Canonico olim. suo, .. 
nunc Principi Optimo,·,et majora in diem beneficia in Vatic:anam Basilicam conferenti. 
Quare RR-mi Canonici'die XXVIII Januar-ii MDCCLIII in Aula Capitulari coaoti, agni-
to omnium, quae requiruntur,concursuex lueulento Hl-mi et R-mi Episcopi Kyoviensis.:, 
testimonio, praedictam B. M. Virginis ima ginem ad .praescriptum n,!strae Basilicae ri--

. tum, auream coronam, liberali ac munifico eiusdem Summi Pontificis sumptu compara-· 
tam, donandam, cumulatissimam omnlum suffragiorum accessione decrevere; tributa;, 
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,eidem Episcopo Kyoviensi loci ordinario facultate id exequendi per se ipsum nomine 
'CapituliVaticani, vel per alium Episcopum- a se delegandum, si aliquo detineretur
_impedimentb. In quorum fidem praesens decreturn subscripsi, ac sigillo capitulari mu-: 
nivi. Romae ex Aedibus Capituli die XXIX Januarii MDCCLIII. (-) Philippus Amadei 
<ean-cus sec-ri us. 

2. 
, " 

Przywilej na z,ałóżenie drukarni w Berdyc~owie 

VVarszawa 14 stycznia 1758 

Król Polski August III udziela zezwolenia i przywileju klasztorowi 00. Karme
litów Bosych w Berdyczowie na założenie własnej drukarni. 

Or. nieznany. 
Kop. APKB w Czernej. AKB 2. Opis kościoła klasztoru 00. Karmelitów Bosych 

w Berdyczowie k. 59-60. 

Augustus III Dei gratia Rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prus
'siae, Masoviae,Samogitiae, Kijoviae, Vołhyniae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smo
Jensciae,Severiae, Czerniechoviaeque nec non' haer~ditarius dux 'Saxoniae -etc. prin
,ceps elector. --

Ad futuram rei memoriam. 
Significamus praesentibus literis nostris quorum interes t universis et singulis. 

'Quod cum ex relatione certo rum consiliariorum nostrorum, lateri nostro assidentium 
,compertum habeamus in Palatinatibus atque dioecesi kijoviensi et czerniechoviensi, 
'summam ac ferme indispensabilem, erigendae typographiae- fore necessitatem, et ea 
:propter Reverendus in Christo Pater Joannes Cajetanus Sołtyk episcopus, kijovien
-sis, atque praepositus miechoviensis, nomine religiosorum Patrum Carmelitarum con-
-ventus berdiczoviensis nobis supplicaverit, quatenus iisdem _ patribus pro erigenda in 
ibi typographia consensum atque facultatem nostram benigne impertiamuri hoc igitur 
motivo atque studio perficiendae utilitatfs publicae supplicationi praemissae c1emen
-ter annuendo, faciendum esse duximus, ut praesens privilegium nostrum, in ordine 
-ad erigendam in conventu berdiczoviensi publicam typogtaphiam, expediendam dare-
mus et concederemus. prout de facto damuś et concedimus. Cuius vi atque robore 
protectionisque nostrae regiae authorftate; eoindulgentiusfidem religiosi PatresCar
-melitae gratia nostra' utifruentur quo intensius pro commodo religionis sacrae Ro
'manae Ecc1esiae atqueReipublicae 'utilitate' etperfectione erigendae typographiae 
suum efficax impendent studium. Haecitaque typographia favore religiosorum Pa-, 
trum CarmelitatuIIl, eorumque conventui berdiczoviensi a no bis privilegiata. ut gaudeat 
lisdeminet iUribus,praer,ogativis, libertatibus, atque immunita.tibus, quibus et aliae in, 
Tegno nostro exfarites gaudent typographie volumus ac praecipimU:s. Quod omhibus 
-et -singulis quoruininterest signanter autem iurisdictioni 'spirituali moderni Reverendi 
inChristo Patris Episcopi Kijoviensis et -pro: tempore existentium loci ordinariorum, 
notum esse volentes, mandamus, utpraeseńs- privilegium nostrum pro -commódo-': Et
desiae, et utilitate publica benigne conceSSUIIl ipsi observent, et abaliis observari 
cnrent, suaque speciali pro augehdo exinde cultuDivino fulciantur mimutentione. 
In quorum fidem praesentes manunostra subscriptas,sigillo - reghi commtmiti' ius-' 
'simus. Datum Varśaviae die XIV mensis januarii- Anno Domini MDCCLVIII' (1758) 
Tegni vero nostro XXV' anno. (-) Augustus Rex. (-) AdalbertusRakowski Pocillator 
rerrae Visnensis, sigilli majorisregni secretarius. 


