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·.KIASZTORWNIEBOWZIĘCIA NMP ISW~ JO~EFA 
WWARSZA WIE 1 

1. CEL, POZWOLENIA. I TOPOGRAFIA FUNDACJI· 

Z chwilą gdy król Zygmunt III przeniósł stolicę Polski z.Krakowa do~ 
Warszawy, wszystkie zakony zaczęły ubiegać się o założenie' swych_ 
klasztorów w nowej stolicy. Powody były oczywiste. Każde zgromadze-
nie chciało mieć hospicjum w.stołecznym mieście, w którym zakonnicy, 
przybywający z dalekich prowincji dla załatwienia spraw urzędowych" 
na dworze królewskim czy w nuncjaturze ap., mogliby spokojnie zatrzy
mać się i chwilowo zamieszkać. 

W tym też celu starali się i ,karmelici o fundację w Wars~awie. De-
finitorium Generalne w Rzymie już w dniu 20.czerwca 1620 r, ugzieli
ło . pozwolenia na założenie klasztoru w stolicy2. Król Zygmunt. III,. 
wsKutek intryg innych zakonów rywalizujących z ·karmelitami, odmó
wił pozw9lenia, nawet już uprzednio udzielonego. W 1622 r., za po
średnictwem magnatów, król dał karmelitom plac, gdzie pbecnieznaj-
duje się klasztor 00. reformatów. Andrzej z Bnina Opaliński, bp poznan
ski, udzielił pozwolenia na nowy dom 3. Definitorium Generalne w Rzy
mie w dniu 25 stycznia 1622 r. pozw:oliło wysłać zakonników na fun
dację do Warszawy 4. Karmelici przybyli do stolicy. Niestety, wsku
tek nowej opozycji musieli opuścić miasto. 

Po śmierci Zygmunta III, życzliwie ustosunkowany Władysław IV
na wyraźne życzenie królowej Cecylii Renaty, pozwolił kar.melitom osied

lić się. wWarsząwie. Przywilejem wydanym w Wilnie dnia 1 maja_ 
1639 r.. I1ie tylko pozw:olił na fundację, ale również zatwierdził uzyska
ne pod nią realności-, uwolnił je od publicznych ciężarów przez przyłą--

26" 

1 Szczegółowa monografia klasztoru w przygotowaniu autora . 
. 2 Bib!. Osso1. rkps 1877 .. Actq primi capit.uJi generaJiss. 64. 
3 -AKW 1. Lib.er iundationis COnV.6Iltus varsqv;ien$is (kronika) k.4. 
4 Bibl. Ossól. rkps 1877. Acta primi capituli generalis s. 81. 
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"czenie ich do dóbr kościelnych, oraz pozwolił na budowę kościoła 
j klasztoru 5. 

Po uzyskaniu zgody ze strony magistratu warszawskiego, prowincjał, 
'o. Albert od św. Magdaleny, wysłał do Warszawy o. Erazma od św. 
'Wojciecha i o. Stanisława od Jezusa Maryi, celem wyszukania stosow
:nego miejsca pod klasztor. Na Krakowskim Przedmieściu znaleźli oni 
-odpowiednie place, ciągnące się ku wałom Wisły, pomiędzy obecną ul. 
:Bednarską a ,pałacem Radziwiłłowskim. Z jednej strony placu stał dwór 
'Gosiewskiego, wojewody smoleńskiego. Nieco dalej był dwór ks. pro
boszcza kościoła św. Jana zw. dziekanką lub scholasterią. Z drugiej 
'strony wznosił swój okazały pałac Stanisław Koniecpolski, hetman wiel
:ki koronny. Ta część miasta nazywała się Bykowcem. 

Plac;: należał poprzednio do murarza włoskiego, a od roku 1601 do 
Marcina Krasickiego, wojewody podolskiego 6. Natomiast w chwili 
przybycia karmelitów r'ealności te dzieliły się na dwie części. Jedna by
ła własnością Katarzyny Zamoyskiej, z domu księżnej Ostrogskiej, wdo-

'wy po Tomaszu Zamoyskim, kanclerzu w. kor. Druga część z dworem 
należała do Barbary Krasickiej, wdowy po Marcinie Krasickim, wo
jewodzie podolskim. Obie realności dzieliła wąska uliczka, prowadząca 

·do majątku szpitalnego 7. Nabycie tych placów było konieczne dla fun-
·dacji. 

Po dokonaniu wizji lokalnej o. Erazm i o. Stanisław, z listami pole
·cającymi od królowej i króla, udali się do Zamościa i Krasiczyna. Po 
,ośmiu tygodniach pertraktacji otrzymali całą realność. Katarzyna Za
'moyska wspaniałomyślnie odstąpiła swój plac, na którym zamierzała 
wznieść pałac dla swego zięcia księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. 

'Podobnie wojewodzina podolska, współfundatorka karmelitów w Prze
myślu, zrzekła się i oddała pdd nową fundację swój plac wraz z dwo
rem warszawskim 8. 

-'2. INAUGURACJA ŻYCIA ZAKONNEGO 

Po ustąpieniu dzierżawcy z dworu i przeprowadzeniu wszelkich for
:malności prawnych w urzędach, nastąpiła intromisja karmelitów w ostat
llią niedzielę po Zesłaniu Ducha Sw. (24 listopada) 1639 r. W tym dniu 
KS. oficjał warszawski, delegowany przez ordynariusza, poświęcił nową 
fundację i plac klasztorny. W urządzonej we dworze kaplicy pierwszą 

5 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Metryka koronna 186 k. 29. 
6 Julian B a r t o s z e w i c z. Kościoły warszawskie. Warszawa 1855 s. 112. 
7 Liber iundationis k. 6. 
8 Kronika podaje, że bezpośrednim motywem darowizny był sen, w którym wi

·działa swój dwór zamieniony na kościół; z obrazem św. Józefa w ołtarzu; Por. Liber 
.Jundationis k. 12-14. 
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mszę pontyfikalną odprawił Piotr Gembicki, kanclerz w. k. Kazanie wy
głosiło. Hieronim Cyrus" przeor klasztoru św. Michała w Krakowie 9. 

Przypuszczać można, że na pamiątkę tego aktu na poświęconym placu 
wzniesiono krzyż (od strony Wisły), _ o którym wspomina Jarzębski 10. 

Pierwszym przeło:żonym nowej rezydencji został o. Michał od Zwiasto
wania NMP (de Vidarte), Hiszpan. -

Klasztor cieszył się wZ'ględami dworu królewskiego i możnowład
c6w. Królowa Cecylia Renata wspierała go ofiarami i jałmużnami. Dzię
ki· jej interwencji Andrzej Szołdrski, bp ordynariusz, zatwierdził nową 
fundację dnia 'ł.xU639 T., Królewna Anna Katarzyna Konstancja zaopa
trywała zakrystię w paramenta i naczynia liturgiczne. Król Włady
sław IV wydał karmelitom przywilej na cztery sągi drzewa z lasów kró~ 
lewskich, na budowę kaplicy i cel dla zakonników. Do kaplicy podaro
wał artystyczny obraz Chrystusa Ubiczowanego 11. Ze stawów królew
skich przysyłał klasztorowi ryby. 

Za przykładem dworu szli magnaci. Piotr Gembicki, bp przemyski, 
kanclerz wielki koronny, wydatnie pomógł nowej fundacji. Załatwiał 

sprawy urzędow~ w kancelarii królewskiej. Uchylał trudności związane 
z nabyciem miejsca. Ponadto co tydzień przysy!ał ofiarę 10 złp. Nie 
mniej ofiarnym był And~ej Gembicki, bp łucki, brat Piotra. Obok Gem
bickich do znaczniej1szych dobrodziejów klasztoru w pierwszych latach 
jego istnienia należeli: bp kujawski Maciej Łubieński (późniejszy pry
mas), który ofiarował 10.000 zł na budowę klasztoru; podkanclerz kor. 
Jerzy Ossoliński, sekr~tarz wielki koronny ks. Mikołaj Albrecht Gnie
wosz, Krzysztof Opacki i wielu innych, którym o. Elizeusz a S. Maria 
?: wdzięczności dedykował swoje poezje 12. 

Dwór uzyskany:od wojęwodziny podolskiej przystosowano do życia 
zakonnego. Przebudowano go na mieszkania dla zakonników. Z drze
wa otrzymanego od króla zbudowano kaplicę. W panoramie Warszawy 
A. Coquarta, sprzed najazdu szwedzkiego, ujęty został również drewnia
ny klasztor karmelitów', usytuowany w pobliżu pałacu Koniecpolskiego 
i Ossolińskich. Jest on tam przedstawionY jako dom jednopiętrowy 
(ryc. 'l8).Wejście do kla1sztoru i kaplicy było od Krakowskiego Przed
mieśda 13. W głównym ołtarzu kaplicy umieszczono obraz Zwiastowa
nia NMP, przywieziony z klasztoru krakowSikiego. __ Jak świadczy kro
Iliką konwentu, obraz ten malowany v:r Rzymie, poąarowany karmelitom 

9 Liber iundationis k. 14-16. 
10 Adam Jar z ę b ski. Gościniec abo opisanie' Warszawy 1643 l. Warszawa 

1906 s. 60. 
11 Liber fundationis k. 17-18. 
lZ De vita gestis ac miraculis S.Matris nostrae Theresiae ci Jesu Seraphicae Vir

ginis lyricorum >libri IV. Epodon liber unus duoque .epigramatum.Anno Salutis et 
Jubilaei MDCL, Cracoviae; (Estr, XVI'5'.AS). 

13 A. Jar z ę b 5 k i, jw. s. 60. 
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przez Stanisława Lubomirskiego, woj. krakowskiego 14, słynął łaskami 

i· cudami 15. W kaplicy znajdowały się jeszcze dwa boczne ołtarze; na 
antepedia do nich Kapituła Konwentualna w dniu 28 lutego1642r. po
stanowiła zakupić materię koloru fioletowego 16. 

Rezydencję Warszawską, liczącą czterech zakonników, podniesiono 
do godności przeoratu na Kapitul~ Generalnej w Rzymie w 1641 r. 17 

Na pierwszego przeora klasztoru Kapituła wybrała o. Hieronima od św. 
Jacka (Cyrusa) 18. Zaś na podprzeora Definitorium Prowincjalne wyzna., 
czyło o. Ferdynanda a S. Maria. o. Hieronim Cyrus objął swój urząd 
14 lipca 1641 r. Od tego dnia rozpoczęto życie regularne przeoratu. 
Dyskretami (czyli doradcami przeora) zostali: o. Marcin od Wszyst
kich Swiętych,o. Jerzy od Krzyża i o. Jacek od Matki Bożej 19. 

3. BUDOWA I WYSTRÓJ KOSCIOŁA 

a. Historiabudowy kościoła 

Po ustabilizowaniu się życia zakonnego w klasztorże, Kapituła Kon
wentualna podjęła w dniu 28 lutego 1643 r. uchWałę rozpoczęcia budo
wy nowego kościoła, z funduszu 3.000 zł,ofiarowcmego na ten cel przez 
podkomorzego krakowskiego Zygmunta Opackiego 20.· Plany budowy 
kościoła i klasztoru narzuciło Definitorium Prowincjalne już w 1641 lub 
1642 L, zgodnie z przepisami Konstytucji o budowie klasztoru 21. Dla 
klasztoru warszawskiego wyznaczono plany według schematu większe
go, z dwóch wariantów, zatwierdzonych w 1620 t. dla prowincji polskiej 
przez Definitorium Generalne w Rzymie 22.·· Kamień węgieiny pod· bu.:. 
dowę kościoła Wniebowzięcia NMP iŚW.JÓzefa położOnodnia 13 kWiet
nia 1643 r. Ceremonii tej dokonał Andrzej Szołdrski, bp poznańsKi, 

14 Archiwum Generalne w Rzymie. Plut. 92 sygn. m-his. R~latio fundationiscoe
nobii varsaviimsis Carmelitarum Discalceatolum in Polonia ..• 

15 Liber fundationisk. 27~31. 

. 16 Bibl; Uniw. Warsz. rkps 40. Acta capituli conventus varsavienśis inchoata 
a positione communitatis in anno Domini 1641 k. 2v, 

17 Liber fundationis k. 33. 
18 O. Hieronim Cyrus, syn Samuela i ·Doroty Pipanówny, ur. w· Krakowie 30.XI: 

1603 r., prof. l.XII.1619,;''Wyświęcony 1627 r. Kaznodzieja katedr. w Krakowie. Jeden 
z najwybitniejszych teologów swego czasu. Zm. w Krakowie 27.I.1647 r. Zob. O. Otto
F i l e k. Duchowość zakonna. Kraków 1965. 

19 Acta capituli conventus· varsaviensis k.2 r. 
20 Liber fundationis k. 27. 
21 AP 7. Acta capitulorum generalium k. 48-49. 
22 Teza prof. Stanisława Lotentza, jakoby projekt. kośdoła pochodził z 1661 r., 

nie wytrzymuje krytyki w ś'Y"ietle przepisów budowy ·klasztorów. Zob. Materiały do 
historii kościoła Karmelitów Bosych na Krakowskim Przedmieściu. ,iRocznikWarszaw .. 
ski" III 1962 s. 28. 
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w otoczeniu. licznegodu.chowieństwa, królowej Cecylii Renaty i gości. 
Na kamieniu wyryto napis: 

. . 

"D[ornino]Q[ptimo]M[aximo] .. 
Cllriste lapis angula~is " .. .1. 

1p quo oIimis aectific;atio constru~ta . ! 
"Crescit .iIi'templum'sanCtum, . ' 
Ben~di? I Pfimlim hunc' fundamenti 'lapideIlii ...... . 
Quem per' rnanus Ill[ustrissi]mi et Re[verem;lissi]mi Andreae Szołdr-

śki episc[opi)'po,snanierisis . , . i" . . 

. 'De piis' fideli~' eieemo?ynis erigimus '. i . 
SuhcOelestfu:In' spoIisó:runititulo / Assmnptae VirgiIiis virgineiq[ue] 

Joseph ,., . ..' 
; j 

ClavesPetri tenente' 
S~. papa Urban o octavo , . 
Clavem 'imperii romani moderante ' 
Artgllstissimo'Ferdihando te~tio . . j 
ScerptaregnlPoloniae gerente I 1nvictissimqWladislao quarto / Una 

cum piiśsirna consortesua I Serenissima Caecili~R.Emata INostri Carme
lita~um Discalceatorum ordi[nis] . gen:efali I A.': IR. P. F[r~t]re Paulo Si
mane a JeS1I Maria /Provinciae Polonae Provihdall JA. R. P: F[rat]re 
Feli ci ano ab Omriibus S[an]ctis' I P~iore huius! conventt,ls I A. R. P. F I 
.' .' . .':':; ,..'.. . I ' . 

[rat]re Hieronyrilo a S-to Hyacintho/ 'Anro salutis humaIiae. I 
M D X L III I XVIII Cai. Maii l. Hoc in temploslunme Deus exoratus ad-

> • , "'. • .:. • ," • - ~. • .". • ':1 ." 
veni/ Et dementi bonitate precum vota suscipe il Largam benedictionern 
hic inflmde iugite'r" 23., .' , :.! ' . 

, ! 
Budowa noweg9kościola,.;1:wiązana l:lyła z więlkimi wydatkami. Ofiar-

ność społeczeństwa była zasadniczym źJ:ódłem i dochodów. Na ,budowę 
karmelici sprzedali dom, otrzymany .W'. :spadku1d rodziny o. Stanisła'ya 
od Jezusa Maryi. Sprzedaż nastąpiła w 1645,r.z~, sumę 10.000 zł 24. 1;]zy
skany fundusz oddano na czynsz Annie Giżyck!iej, kasztelanowej czer
~kiej,matce o. Konstantego od św. Hieronim~. Giżycka postanowiła 
swotIIlnakładem wybudować kaplicę pod wezW; .św. Anny; z prawe] 
strony k<;lścioła, z grobowce;m dla siebie i rod:zip.y. Po uzyskaniu zgody 
~onwentu z dnia30.stycznia.1646 r., zapisała na tencęl 10.000 fI., 7d

bezpieczając jena ;swoich dobrach ".2iwieczystą obligacją' jednej mszy 
w tygodniu 25. Zapisała również sumę ,3,QOO fI., Z :k.tórej 2.000 złprzezaa
czyła na bibliotekę, a 1.000 zł na oliwę"do wiecznej lampki 26. W grudnJU 
1645 r. nie znana nam bliżej pani Delpacyna ofiarowała ,na budowę kos-

28 Liber fundationis k. 26-27. POI. St. L o I e n t z, jw. s. 62. 
24 Acta capituli conventus varsaviensis k. 6-7. 
25,Tamżec,lC Z'v.;.,',':. 
26 Liber fundationis k. 75. 
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cioła3.000 zł, a w 1649 także 3.000 zł z obligacjami wieczystymi 27. Dnia 
3 stycznia 1646 r. konwent przyjmuje zapis 10.000 zł od Gaspara Po:nia
towskiego, dworzanina królewskiego 28. Tenże Poniatowski, bllrwabla 
krakowski, zapisał karmelitom w lutym 164T r. wioskę Gniewienczyce .. 
Wioskę tę karmelici sprzedali za 10.000 zł - uzyskaną sUmę oddali 
19 grudnia 1647 na czynsz Janowi Grzybowskiemu, staroście warszaw
skiemu 29. Sumę 20.000 zł, zapisaną konwentowi przez. podkomorzego' 
królewskiego Samuela Rylskiego, w grudniu 1647 r., również oddano 
na czynsz Janowi Grzybowskiemu,' aktem kapituły .z dnia 22 lipca 
164.8 r.30 Grzybowski, szczególniejszy dobrodziej klasztoru, postanoviił 
swoim kosztem wybudować od fundamentów kaplicę św. Józefa. Uzyskał. 
na to zgodę kapituły w dniu 17 czerwca 1646 r.3l . 

Szeroko zaplanowaną budowę kościoła rozpoczęto od fundamentów 
i grobów kościelnych. 

Szczególnie pomyślny dla tej budowy był rok 1647. W tym roku bo
wiem w dniu 26 lipca Albert Wessel, chorąży królewski, starosta różań
ski, makowski i tykociński, przedłożył Kapitule. Konwentualnej ofertę 

wybudowania ze swoich funduszów kościoła i klaszt()ru wraz z zapew:
nieniem mu utrzymania na przyszłość 32. Uchwałą Kapituły Konwentu~ 
alnej z dnia 1 sierpnia 1647 r. karmelici uroczyście przyjęli Albertd. 
Wessela za swojego fundatora, a jego żonę Marianrię z Poto'ckich uznali 
za fundatorkę 25 listopada. Zobowiązali się względem fundatorów do· 
następujących powinnośCi: 1. Codziennie 1 msza za fundatora. 2. Tysiąc 
mszy za fundatorkę. 3. Aniwersarzuroczysty z mszami wszystkich ojców. 
4. Wspomnienie --:..- memento ---.: dwa razy w tygo'dniu. 5. Dyscyplina. 
w piątki. 6. Litania do Matki Bożej codziennie po nieszporach. 7. W dniu 
pogrzebu oficjum śpiewaIle i w najbliższym czasie po pogrzebie tysiąc 
mszy. 8. Po śmierci modlitwy w całym Zakonie, jak za zmarłego zakon
nika 33. Obligację powyższą, podpisaną przez 10 kapitularnych ojców, 
roborowano w urzędzie konsystorialnym w Warszawie. 

Oprócz decyzji wybudowania kościoła i klasztoru, Albert Wessel za
pisał ria utrzymanie zakonników wioskę Szopy, za rogatkami wolskimi.. 
Na wybudowanie kościoła przeznaczył 40.000 zł żabezpieczonychna 
swych dobrach. Dzięki zapisom bud6'wa posunęła się znacznie. Sam fun
dator na rozpoczęcie swego dzieła rzucił na . srebrnej kielni zaprawę na 
mury kościoła 34. Niestety, plany .fundato'ra przekreśliła jego choroba. 

27 Acta capituli conventus vciTsa~iensis k: 6 v. 
28 Tamże k. 7. . 
29 Tamże k. 9 v. 
80 Tamże k. 11-12. 
81 Tamże k. 8. 
32 Tamże k. 10. 
33 Tamże k. 11-12. 
34 Sabina G r z e g o r z e w ska. Pamiętnik o Marii Wesse16wnie. Warszawa 188& 

s. 109-110. 



.xII. KLASZTOR WNIEBOWZIĘCIA W WARSZAWIE 409 

j przyjście na świat. córki, której należało zapewnić przyszłość. Jeszcze 
w kwietniu.zawiera konwent z fundatorem nowy kontrakt, mocą którego 
Wessel będąc w niebezpieczeństwie śmierci, postanawia co roku spłacać 
na bud?wę kościoła sumę 4.000 zł w trzech ratach, z sumy fundacyjnej 
40.000 zł 35. W czasie wojen szwedzkich fundator zmarł. Majątki jego 
uległy zniszczeniu. Odziedziczyła je córka, która nie była w stanie zrea
lizować zobowiązań ojca .. Wesslowie jeszcze za życia 'mieli zrezygnować 
:z tytułu fundatorów 36. Pozostawili jednak przy klasztorze wioskę Szopy 
i zapis 4.000 zł (z obligacjami 48 mszy w roku), o który karmelici musieli 
prowadzić proces z Wesslówną 37 • 

. Do większych dobrodziejów w pierwszym okresie budowy kościoła, 
przed inwazją szwedzką, należał Hieronim Zerek (Zyrek), dworzanin 
królewski, który w kwietniu 1648 r. zapisał klasztorowi 20.000 zł 38, oraz 
książę Adam Aleksander Sanguszko, wojewoda wołyński, od którego 
w dniu 14 maja 1650 r. kapituła przyjęła zapis sumy 30.000 zł z obliga
cją wieczystą 1 mszy w tygodniu 39. Z tych funduszów zabezpieczonych 
na dobrach ziemskich, otrzymywał klasztor czynsz roczny, przeznaczo-: 
ny na budowę kościoła i utrzymanie zakonników. Z powyższych dotacji, 
do 1655 r. karmelici wybudowali część parterową świątyni z olbrzymimi 
piwnicami (pod całym kościołem), przeznaczonymi na groby. Kolebko
we sklepienia piwnic, wsparte na potężnych filarach, przedstawiają się 
imponująco. Na fundamentach wyciągnięto na kilka metrów wysokości 
mury kościoła. 

Dalszą budowę przerwała wojna. Z chwilą inwazji szwedzkiej, część 
zgromadzenia wyemigrowała na Spisz, a część strzegła klasztoru. W dniu 
10 maja 1656 r. Szwedzi podpalili warownię miejską. Pożar objął Kra
kowskie Przedmieście niszcząc drewnianą kaplicę i dom zakonny 40. 

Po odejściu wrogów Z Warszawy, karmelici urządzili sobie prymi
tywne mieszkanie w murach wznoszonej świątyni 41. Same mury kościo
ła uległy nieco zniszczeniu przez kule armatnie. Pierwszą troską było 
wybudowanie klasztoru na mieszkanie dla zakonników. W 1661 r. o. Ma
teusz od św. Michała,. przeor konwentu, odbudował zniszczony klasztor, 
łącząc go bezpośrednio z murami kościoła 42. Równocześnie podjęto dal
szą budowę świątyni. Dla zdobycia funduszów, w sierpniu 1658 r. za
konnicy sprzedali ze skarbca klasztornego biżuterię i klejnoty 43. 

35 Acta capituli conventus varsaviensis k. 21. 
36 Archiwum Generalne w Rzymie. Plut. 92 sygn. m. Varsavia. 

, 37 Tamże. Obligationes perpetuae conventus varsaviensis. 
as Acta capituli conventus,-;arsaviensis k. 11. 
39 Tamże. Por. AGAD w Warszawie. Metryka koronna 190 k. 374. 
40 Liber fundationis k. 98. 
41 Tamże. 

42 Tamże k. 107. 
43 Acta capituli conventus varsaviensis k. 23v. 
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W 1659 r. wioskę Szopy oddali W dzierżawę 'ia 1.000 zł 44 Mikołajowi 

Prażmowskiemu(bpowi łuckiemu .. ~ kanclerzowi w. kor.), aw 1:666 
marszałkowi Janowi Branickiemu. 

W 1667 r. karmelici kupili pod cegielnię dla konwentu część. gruntu 
w pobliżu klasztoru od· Adama. Sóikowicaza200 fI. W tym też roku, 
dnia 11 sierpnia przyjęli majątek na Soku .od Stefana Hankiewicza, se
kretarza królewskiego, na skład. drzewa budowlanego na kościół i do 
cegielni 45. 

Po tych przygotowaniach, o. Jozafat od Matki Bożej z Góry Karmelu 
(Kazimierz Tyszkiewicz), przeor, podjął dalszą budowę kościoła 46; 

Aktem z dnia 23 lipca 1668 r. Kapituła Konwentualna, ·zpowodubraku 
pieniędzy, przeznaczyła na dokończenie kościoła niektóre stałe fundu
sze 47. W dniu 21 kwietnia 1671 T. zapisaną przez Zyrkasumę 4.000 zł 
oddaną na czynsz Zofii Gniewoszowej, starościnie radomskiej ,.-.prze~ 
znaczono na pokrycie kościoła dachem 48. Za pozwoleniem Definitorium 
Generalnego w Rzymie, z dnia 7 maja 1675 r., kapituła sprzedała nastę
pujące realności: 

1. Majątek w Nowym Mieście, zapisany klasztorowi w 1652 r. przez 
Annę Giżycką, kasztelanową czerską. Realność tę kupił Wierzbiński, 

mansjonarz kościoła NMP. w Nowym Mieście, w dniu 15 czerwca 1675r. 
za 550 fI. 

. 2. Cegielnię ujazdowską. 
3. Pole w Czersku w odległości· 5 mil od klasztoru, zapisane przez 

Jadwigę Ochlównę 49. 

Sumę. uzyskaną dzięki sprzedaży powyższych realności karmelici 
przeznaczyli na dalszą budowę kościoła: Na ten cel chcieli obrócić kwo
tę 30.000 zł zapisaną przez Aleksandra Sanguszkę na wsi Jakacz Stara. 
Z zapisu tego otrzymali jednak tylko 13.000 zł 50. 

Z uzyskanych funduszów podciągnięto mury do gzymsu koronują
cego. Następnie pokryto kościół dachem, na który sprowadzono da
chówkę z Gdańska w 1672 r.51 W kwietniu 1668 r. najęto kamieniarza 
Wilhehria Wolffa do zrobienia schodów w kościele. Dnia 4 października 
1676 r. kapituła postanowiła zawrzeć kontrakt z Albertem, cieślą-stola
rzem, o zbudowanie wieży, według planów zatwierdzonych przez De-

44 Tamże k. 24. 
45 Tamże k. 34 V. 

46 Tamże k. 35 . 
. 47 Księga budowy znajduje się w Archiwum Archidiec. Warszawskiej pod sygn. 

C-5-2. Liber acceptarum et expensarum iabricae. conventus Carmelitarum Discalcea
torum Varsaviae 1678-1705. 

48 Acta capituIi conventus varsaviensis k. 41. 
49 Tamże k. 47-48. 
50 Tamże k. 55 V. 

51 Liber iundationis k. 109. Por. St. L o r e.n t z; jw. s. 27. 
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finitorium Prowiilcjalnew d~iu 1 października tegoż roku,za 1.300 fl. 52 

W 1619 Lwlipcukonwent zakupił większą :ilośćmateriałów budowla
nych za 1.400 f1. 53,aby w 1680 r. wybudować sklepienia kościelne z ma
łą kopułką na skrzyżowaniu transeptu. 

Rok 1681 upłynął pod znakiem intensywnej, pracy. W dniu 28 marca 
kapituła, postanowiła zawrzeć umowę z, Andrzejem Sielickim, murarzem, 
na kontynuowanie budowy kościoła za 2.000 zł oraz sprowadzić mate
riały na okna do kościoła 54. W tym roku wprawiono okna, otynkowano 
prezbiterium i zroqiono schody do kościoła, płacąc za każdy stopien po 
10 zł. Dnia 6 czerwca 1681 r., aktem Kapituły Konwentualhej, karmelici 
postanowili zawrzeć umowę z architektem Józefem Sźymonem Bellottim 
o przyozdobienie prezbiterium kościoła. za sumę 3.000 zł i 24.bOOcegieł 
z klasztornej cegielni 55.' Jak wynika z powyższego kontraktu, Bellotti 
jest projektodawcą i autorem bogatej ornamentyki stiukowej prezbite
rium, . której plany . zostały zatwierdzone przez Definitorium Prowin
cjalne. 

W następnYm roku zamierzano ozdobić sztukaterią' sklepienia koleb
kowe i, kopułkę nad s,krzyżowaniem transeptu. Zawa.rto już nawet umo
wę z jakimś domńiemanym artystą, podającym się za Włocha: Niestety, 
podziurawił on tylko sklepienia· i uciekł; zwątpiwszy w swój artyzm 56. 

, Po adaptacji prezbiteriuin do kultu ifturgicznego, w 1681 r. rozpo
częto odprawianie w świątyni nabożeństw. Niedługo· potem położono 
marmurową· posadżkę; a w 1100 r. otynkówano resztę kOścioła źa sumę 
246 fI. 57 W 110i 'r. wybudowano balustradę na chórze mużycżnym. Już 
w 1100 r. w kościele znajdowało się 5 ołtarzy, które konsekrował biskup 
MikołajPopławski. Nat~miast 28 października. 1101 r .. Mikołaj Święcicki, 
bp poznański, dokonał konsekracji całej świątyni 58. 

b. Architektura 'kóścioła ' 

Kościół murowany, w stylu barokowym, fasadą zwrócony na, PQ
łudniowy zę.chód, na ul. Krakowskie Przedmieście. Z południowej strony 
graniczy z pałacem Radziwił~owskim (ąbecnie. Rady Ministrów). Od 

52 Acta capituli conventus varsaviensis k. 52. 
53 Tamże k. 54 v. 
54' Tamże k. 59. 

55 "Eodem anno Domini 1681, 6 Junii ad sonum campanullae domesticae, convo
catis Patribus Capitularibus proposiWm utr\lm faciendus sit contractll.5 .cum architec
to Domino Beloti [!] secundum delineationem a nostm Definitorio ap·probatam ratione 
ornamenti capellae majoris, pro summa trium' mi1lium florenorum et 24 mi1iium la
terum ex nostro lateritio? Responsum· est affirroative. fr. Matthaeusa S. Joanne Evan-
geliśta,prior". Acta capi/uli k. 60. -

56 Libef iundationis k. 154. 
57 Arch .. Archidiec. Warsz. C-5-2. Liber acceptarum et expensaruIn Jabricae con

ventus Carmelltarum Discalceatorum Varsaviae· k. 7 v. 
58 Liber iundationis k. 322. 
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wschodu przylega do klasztoru ścianą prezbiterialną. Od północy łączy 
się z plebanią i również z częścią kla'sztoru. Zewnętrzną strukturą zaj
muje parcelę (j wymiarach 27X51 m. Kościół na rzucie krzyża łacińskie
go. Korpus trzynawowy z transeptem. Boczne nawy Zredukowane do 
rzędów kaplic, połączonych ze sobą przejściem, a otwierających się do 
centralnej nawy archiwoltami (o wymiarach wys. 8 m,szer. 3,67 m 
i 3,80 m) wychodzącymi z filarów. 

P r e z b i t e r i u m. Prezbiterium prostokątne, zamknięte ścianą pros
tą, o dwa stopnie wyżej położ'one od poziomu posadzki transeptu. Wy-

. sokością sklepienia dorównuje sklepieniom transeptu. Długość prezbi
terium wynosi 15 m, a szerokość - jak w nawie głównej - 10,60 m. 
Prezbiterium dwuprzęsłowe. Sciany podzielone zdwojonymi pilastrami, 
a sklepienie gurtami. Kapitele pilastrów - korynckie z tym, że w miej
sce kwiatów główki aniołków. Fryz bogato zdobiony ornamentem roślin
no-figuralnym (ryc. 83). Wśród zwojów liści akantu putta i festony owo
cowo-kwiatowe. Gzyms koronujący szeroko rozbudowany ze sznurami 
perełek, wolich oczek, ząbków, z ozdobionymi konsolkami, a pomiędzy 
nimi rozetami. Okna prezbiterium ujęte w woluty ornamentu roślinnego 
z aniołkami w pozycji stojącej. Poniżej gzymsu, na polach między pi
lastrami, z dwu stron po trzy okna (w obramieniach stiukowych) do 
chóIu zakonnego. Pomiędzy filarami transeptu i pilastrami, przejścia 

arkadowe (wys. 5 m, szer. 2,90 m) do zakrystii i kaplicy. Dekoracja stiu
kowa pełna wdzięku i lekkości (wykonana przez Bellottiego). 

N a wag łów n a (szer. 10,60 m, wys. 19 m, dł. wraz z transeptem 
33,50 m) trzyprzęsłowa. Sciany podzielone zdwojonymi pilastrami z ka
pitelami korynckimi, gzyms z konsolkami. Okna w nawie i w prezbite
rium w lunetach szer. 2m, wys. 2,75 m. Kościół oświetlony 12 oknami, 
nie licząc półokrągłych okien w kaplicach. Sklepienia w nawie i prezbi
terium kolebkowe, w transepcie i kaplicach - krzyżowe, a na skrzyżo
waniu transeptu ścięta kopułka o głębokości 2 m, niewidoczna na ze
wnątrz. Posadzka marmurowa; w prezbiterium i kaplicach biało-czarna. 
w nawie biało-różowa": W nawie głównej pod chórem muzycznym wejś
cie do grobów kościelnych. 

Pod całym kościołem i bocznymi nawami są piwnice z cegły, becz
kowo sklepione, przeznaczone na grobowce dla zakonników, dobrodzie
jów klasztoru, szlachty i mieszczan. Fundatorzy poszczególnych kaplic 
mieli swoje groby pod tymi kaplicami. W podziemiach kościoła grzeba
no umarłych od 1644 do 1799 T. W grobowcu zakonnym pochowano 
100 karmelitów, zmarłych w tym klasztorze do 1864 r. W innych gro
bach, przeznaczonych dla osób cywilnych, pogrzebano do 1799r. około 
470 osób różnego stanu i zawodu 59. O prżyjęciu do grobowca decydo-

59 Acta capituli conventus varsaviensis. 
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15. Warszawa. Rzut przyziemia kościoła Wniebowzięcia NMP i Św. Józefa 
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wała w każdym wypadku Kapituła Konwentualna. Między innymi w pod
ziemiach świątyni zostali pochowani: Gaspar Poniatowski, dworzanin 
królewski (21.XI.1645), Konstanty (TencalIa), architekt królewski (21.IV. 
1646), Ossolińska, starościna bydgoska (4.IV.1648), Krystyna Gembicka 
'Sapieżanka (29.x.1650), Agnieszka Prażmowska, podkomorzyna czerska 
,(22.IX.1659), Mateusz, malarz królewski w Warszawie (5.III.1665). 

Pod koniec XVIII w. wład~e cywilnę zabroniły grzebać zmarłych 
w kryptach kościołów. Odtąd grzebano tylko na cmentarzach. 

F a s a d ak oś c i o ł a. Zachowane szczyty transeptu i prezbiterium 
kościoła wystarczająco informują nas dziś o strukturze jego pierwotnej 
fasady. Suponują bowiem istnienie fasady o trzech kondygnacjach, jako 
jednej z odmian typu kościoła IlGesu, zrealizowanej w świątyniach kar7 
melitów bosych w Poznaniu, Grodnie,Wiśniowcu, Milatynie i ss. karme
litanek bosych w Lublinie (Poczętek). Plan warszawski pokrywa się 

z planem poznańskim Catenaciego i Bonadury, z wyjątkiem dwuprzęsło
wej nawy .. Pewnych analogii obu planów można się dopatrzyć w szczy
tach transeptu. Zakończenie budowy w Poznaniu (w 1663 r.) zbiega się 
z elewacją ścian świątyni warszawskiej. Prawdopodobne są wpływy 

i oddziaływanie tych kościołów na. ukształtowanie form zewnętrznych. 
Pierwotna fasada o trzech kondygnacjach, zak()ńczona szczytem trójkąt
nym, podzielona była pilastrami porządku toskańskiego w kierunku wer
tykalnym. Najniżs;?:a kondygnacja z trzema bramkami kończyła się gzym
:sem horyzontalnym, łączącym się z gzymsem dachowym bocznych ka
plic; środkowa, z oknem w środku, na końcach spływów miała obeliski 
na bazach; najwyższa kondygnacja, z oknem na strych w środku, z wo
lutami i wazonami po bokach, zwieńczona była tympanonem, na koń
·cach którego stały kolumienki z kulami i krzyż na szczycie. 

Pierwotna fasada kościoła nie posiadała większych walorów art y
'stycznych. W zestawieniu z okazałym pałacem Radziwiłłowskim była 
skromna, nie stwarzała mu odpowiedniego klimatu i otoczenia p.rtystycz
nego. Stąd Michał Radziwiłł "Rybienko"postanowił dać świątyni nową 
'szatę, godną swego pałacu. W tYm celu, w i761 r. zapisał 100.000 zł na 
budowę nowej fasady. Budowa ta trwała od 1161 do 1182 r. Historię śle
'{}zić można ha podstawie listów o. Honoriusza od św. Elizeusza (Klim
kiewicza), przeora klasztoru, 00 RadziWIłła 60. Z korespondencji dowia
,dujemy się, że w 1161 r. żwieziono drzewo na rusztowania z lasów sta
rostwa parczewskiego, a wnastępnym}'okusprowadzorio Wisłą kamień. 
,ciosowy. Dnia 15 maja 1762 r.zmarłMichał Radziwiłł. Syn jego - Ka
rol Radziwiłł "Panie Kochanku" zatwierdził fundację ojca. Z powodu 
'dwukrotnego wyjazdu Radziwiłła za granicę, budowa znacznie się prze-

60 AGAD w Warszawie. Dział XVIII (Archiwum Radziwiłłów) nr 361 dział V teka 
141 nr 6441. 
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ciągała. Dopiero po powrocie księcia do kraju, ,wznowiono pracę. Dnia 
13 października 1779 r~. założono' nafasaqzie miedzianą kulę z kielichem 
na szczycie 61; jako :?;nalc zakQńczenia budoWY (ryc. 79) .. 

Fasada wykonana z kamienia ciosowego; autorem jej projektu był 
Efraim Schróger (projekt powstał na przełomie 1161/1762 r.). Architek
turę ma.,·onabogatą .. W€!ród' licznychzapo:życżeńzwłaszcza'z wzorów 
francuskich, Schróger potrafił zręcznie zespolić różnorodne motywy na 
rzecz :nowej, oryginalnejcCiłości o indywidualnym wyrazie i wysokim 
pozio:rp:ie.artystycznym 62. Stanisław, Lor.entz uważa projekt fasady koś~ 
ciołązaprzełolUowe. dzieło. w twórczości Schrógera, na rzecz klasycyz': 
mUi W Qgólnej ocenie pisze, że fasada ta jest "dziełem bar.dzo oryginal~ 
nym",twprczYllł i wybitnym, chyba naj ciekawszym przykłademkształ
towaniasię w Polsce stylu klasycystycznego u progu wiekuoświece
nia" 63. 

'. Fasada dwukondygnacyjna o układzie· bazylikowym, szeroka na 27; 
wysoka na 34m; Skrzyżowanie płaskich listew z pilastrami tworzy siat~ 
kępólpoziomych i' pionowych. W niższej kondygnacji, kolumny i pi
lastry w stylu toskańskim. W -narożnikach dzwonniczki w' k~ztałcie waz. 
ogrodowych z wazonami na szczytach. Wyższa kondygnacja,podobna 
do jednoarkadowej bramy tryumfalnej, jest wzor,owana· w swych mo
tywach na łuku tryumfalnym Ludwika XIV w Paryżu. Wptzyczółku na
wy głównej.okno.Ponad łukiem okiennym dwa anioły z wieńcem. Po
między,parami kolumn z kapitelami korynckimi, posągi świętych kar· 
melitańskich .. Ponad nimi - otoczone girlandami - medaliony z po
piersiami świętych. W trójkącie zwieńczenia, na środku, płaskorzeźba 
tiary papieskiej na tle krzyża, pastorału i kluczy. Po bokach grupy rzeź
biarskie o motywach barokowych, przedstawiające nadzieję i miłość. 

Na szczycie zwieńczenia okrąg świata, wykonany z miedzi (o śr.ednicy 
2,40 m), opasany przez węża trzymającego jabłko w paszczy. Na mie
dzianej kuli, pozłacany kielich z hostią, jako symbol wiary. Nad głów
nym portalem, iW barokowym kartuszu herb Radziwiłłów. Poniżej tablica 
fundacyjna w ornamencie gałązek palmy z napiseII1: 

"D.O.M. 
Beatissimae Virgini in Coelum Assumptae 
Sponsoque Divo. Joseph" Aedes. sacras 
Celsissimi principes: .Michael Radziwiłł Palatinus Vilnensis, . 
Suptemus dux' exercituum M.D:L. votis, Carolus 
Palatinus Vilnensis; l(~ctisimusobsequentissimusque' 

6lS •. L arę nt z .. · jw. Si 72. 
62 Tamże; Zdzisław B i e n i e c k i. Wypąwiedzi 'wdyskusji s. 44. 
63 S. L o r e n t z, jw .. s",41. Por. Alfred, L a u t e r b a c.h. Warszawa. Warszawa. 

1925 s. 178 .. 
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fi1ius effectu, uterque complevit, perfecit. 
Facta marmori commodata a Carmelitis Discalceatis 
obligatissimis Anno MDCCLXXXII. Die XXVIII septembris." 

,4. ARCHITEKCI I RZEMIEŚLNICY PRZY BUDOWIE KOŚCIOŁA 

Szczegółowe przepisy i normy budowy kościołów i klasztorów dla 
kongregacji włoskiej karmelitów bosych zostały opracowane na Kapitu
łach Generalnych w Rzymie w latach 1614-1620 64• Normy te w 1623 r. 
,oficjalnie wniesiono do konstytucji Zalwnu.' Odtąd stały sięobowiązu
jące. Przepisy polecały definitorium' każdej prowincji opracowanie 
,dwóch planów, dla klasztorów większych i mniejszych, według rozmia
rów podanych w konstytucjach 65. Po zatwierdzeniu planów przez Defi
nitorium Generalne, należało wszystkie klasztory budować według tych 
wzorów. W wypadku braku miejsca na ich zrealizowanie, Definitorium 
:Prowincjalne mogło dostosować i zatwierdzić inny, bardziej odpowiedni 
:plan, zachowując jednak podane wymiary. Do kompetencji Defintorium. 
:Prowincjalnego należało dla danego klasztoru aplikować jeden z za
twierdzonych planów. Polska prowincja już w 1620 r. opracowała plany 
'dla swoich klasztorów 66. Plany prowincji zatwierdziło Definitorium Ge
neralne w Rzymie dnia 25 stycznia 1622 r.67 Z akt Definitorium Ge
neralnego dowiadujemy się, że polska prowincja postanowiła budować 
Jcościoły szersze, prosząc o dyspensę od wyznaczonej w konstytucjach 
:szerokości kościoła 40 palm. Definitorium odmówiło jednak dyspensy. 

Dla klasztoru warszawskiego, zapewne już z chwilą podniesienia go 
,do godności przeoratu w 1641 r., Definitorium Prowincjonalne wyzna
,czyła plany na budowę według schematu większego. Świadczą o tym 
Tozmiary. Nie pokrywają się one jednak z przepisami konstytucji. Sze
rokość kościoła większego (nawy) miała wynosiĆ 40 palm, czyli 9,60 m. 
Natomiast kościół warszawski ma szer.- 10,60 m. Podobnie długość za
krystii w większych klasztorach powina mieć 45 palm = 10,80 m, pod
czas gdy kościół warszawski ma zakrystię długą na 7,20 m. Powyższe 
,dane świadczą o istnieniu innych planów dla klasztoru warszawskiego, 
'specjalnie opracowanych z powodu braku miejsca wymaganego na rea
lizację ogólnych wytycznych. Adaptacji planów ogólnych i przepisanych 
wymiarów do terenu zakupionego pod budowę mógł dokonać tylko 
.architekt-budowniczy. Przekazy historyczne nie podają nam jego na
zwiska. Najprawdopodobniej w początkach budowy kościoła był to Kon-

64 AP 7. Acta capitulorum generalium k. 16--24. 
65 Tamże. Constitutiones Fratrum Discalceatorum Congr. S. Eliae Ordinis Beatis

.simae Virginis Mariae de Monte Carmelo k. 49. 
66 Bib!. 05501. rkp5 1877. Acta primi capituli generalis ... 5. 82. 
67 Tamże. 
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stanty TencaUa. Przemawiają za nim różne racje. j Fundacja karmelitów 
powstała za szczególną protekcją królowej ,Cecylii Renaty. Cieszyła się 
względami d~orukrólewskiego. Dzięki tymwzględoni, do. budowy no
wego kościoła łatwo byłoz!iangażować,architekta .królewskiego, tym 
bardziej, że cieszył się on już zaufaniem karmelitów od chwili budowy 
kościoła Św.. Teresy w Wilnie przy Ostrej Bramie 68: W czasie ich przy
bycia do WarszawyzatrudIiiony był przy budowie pałacu Koniecpol
skiego 69, położonego w najbliższym sąsiedztw:ieklasztoru. Okoliczności 
te przemawiają za autorstwem Tencallego w wykonaniu planów kościo~ 
ła. Zapewne też Kapituła Konwentualna w dowód wdzięczności za jego 
udział w budowie, w dniu 27 kwietnia 1646 .f.postanowiła pogrzebać 
żmatłego architekta w grobowcu. wznoszonej .. świątyni 70 •. W.szczytach 
transeptu> i prezbiterium warszawskiego kościoła :nio~na .dopatrzyć się 
analogii do kompozycji drugiej kondygnacji fasady kościoła Św. Teresy 
w Wilnie. 

Budowa trwała przeszło 40 lat. Stąd rola kierownicza przypadała 
w udziale różnym budowniczym. Niewykluczone jest kierownictwo Jó
zefa Bel1ottiego w latach 1675-1682. W 1680 r. jest on odbiorcą cegły 

/ z cegielni karmelickich'71~ Dnia 6 czerwca 1681 r.zaw:iera umowę z kar~ 
melitami o· przyozdbbienie' prezbiteriUm sztukaterią za 3.000 zł i24 000 
cegieł 72. W tym czasie przy budowie kościała'.występuje jeszcze inna' 
postać, nie znanego nam bliżej Andrzeja Sielickiego - mllratora. Kapi
tuła Konwentualna w dniu 28 marca 1681 r. postanowiła zawrzeć i nim 
UlnOwę o kontynuowanie budowy kościoła za 2.000 zł 73. Prowadzenie 
budowy i zawieranie umów budowlanych we :własnym imieniu,przysłu~ 
giwało mistrwm murarsikim. Zzawarteg() kontraktu wynika, że Sielicki 
byłcechroistrzem murarskim. Z powodu:wdzięczności dla jego wielkich 
zasług i uczciwości w·pracy,Kapituła Konwentualna wdniu,21kwietnia 
1682 r. postanowiła oddać mu, dla u:?ytku jego rodziny, grób. przy wejś, 
ciu do kościoła 74. Sielickięgo pochowano tam we wrześ).1hi1689 r.75 Przy 
budowie świątyni (w 1671. r.) pracował również muratorSy:p:1eon, który 
na początku styczI;lia: 1672r. został także-pogrzebany w. grobowcu koś-

68 Marian M o r e lo w s k i. Zagadnienie kaplicy św. Kazimierza i kościoła św. 

Teresy w Wilnie a Constantino T e n c a 11 a - projektodawca kolumny Zygmurita III 
w Warszawie. Prace i Materiały SHS Wil. II. 1935. Por. Les archit.ectes ceJebres. 
Tome II. Paris 1959 ~. 347. 

69 St. S z e n i c - Józef C h u d e k. Najstarszy szlak Warszawy. Warszawa 
1955 s. 189. 

70 Acta capituli conventus varsaviensis k. 8. 
71 Tamże k. 57. 
72 Tamże k. 59. 

:·73 Tamże. 

74 Tamże k. 61." 
75 Tamże k. 72. 

21 - Zakon 00. Karmelitów Bosych 
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cioła 76. Oprócz murarzy, w pracach przy świątyni zatrudnieni byli ka
niieniarze i cieśle. Księga kapituł klasztoru wymienia kamieniarza Wil
helma Wolffa, którego po śmierci, w dniu 6 października ~ 1669 r. posta
nowiono pochować w grobowcu kościoła, jako że był ,ibene meritus.de 
iabrica. nostrae ecc1esiae" 77 •. W tymże grobowcu pochowany był już 
w 1648 r. (30 grudnia) kamieniarz królewski Hieronim Daum (?) 
z Włoch 78. Księga jednak nie wspomina o jego zasługach przy budowie 
karmelitańskiej. Wiązania· dachowe kośCioła wykollał cieśla SZymon, 
narodowości niemieckiej. Sekretarz kapituły klasztornej umieścił o nim 
notatkę: "bene meritus de conventu nostro, qui tectum ecc1esiae po suit 
cum summa diligentia" 79. W trakcie pracy przy. świątyni karmelitów, 
Szymon zachorował i zmarł. Na mocy aktu Kapituły Konwentualnej 
z dnia 7 marca 1672 r., pochowany został w grobowcu pod kościołem 80. 

5. WEWNĘTRZNE WYPOSAŻENIE KOSCIOł.A 

Po zakończeniu budowy świątyni, przełożeni klasztoru musieli po
myśleć o wyposażeniu i przyozdobieniu wnętrza do kultu sakralnego~ 
W plan wyposażenia wchodziły ołtarze z obrazami; ambona, konfesjo
nały, organy, ławki, dzwony etc. 

a. Główny ołtarz 

W prostokątnym prezbiterium, zwanym także capella maior, wznie
sionym w dużej mierze z funduszów Jana Grzybowskiego, starosty war
szawskiego 81, na szczytowej ścianie umieszczono pierwotnie drewniany 
ołtarz z obrazem św. Józefa. Obraz ten najprawd9podobniej pochodził 
z kaplicy królewskiej, a został podarowany Bractwu św. Józefa do koś..; 
cioła karmelitów przez króla Jana Kazimierza w 1668 r.82 W roku 1695 
przybył do wielkiego ołtarza nowy obraz św. Józefa, wykonany na za
mówienie Zofii z Babina Pszonczanki Tarłowej, podkancletzowej koron-. 
nej. Obraz jest wierną kopią obrazu z ołtarza nie istniejącego dziś 

kościoła karmelitów bosych pw. SS. Michała i Józefa w Krakowie 83. Za 
obraz zapłaciła podkanclerzyna malarzowi 50 imperiałów 84. W r. 1696 

76 Tamże k. 42. 
77 Tamże k. 31. 
78 Tamże k. 13. 
79 Tamże k. 42. 
80 Tamże. 

81 Tamże k. 8. 
82 Liber iundationis k. 110. 
88 Cudowny obraz św. Józefa znajduje się obecnie w klasztorze 00. karmelitów 

bosych w Krakowie. Ołtarz zaś w kościele parafialnym w Jaworznie. 
84 Stanisław L or e n t z. jw. s. 10. 
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stanął w ,prezbiterium nowy wielki ołta), istniejący do dziś. Usytuowa
no go pośrodku prezbiterium, podobnie jlk w Wiśniczu,' Przemyślu, Głę
bokiem i w kościele NiepokalanegoPoc~ęcia w Krakowie. W dwupla-

I 

nowości i efekcie perspektywicznym, jesf jednym z przykładówbaroko-
wej teatralizacji wnętrz kościoła.OłtarFw swym pierwotnym planie 
miał być marmurowy. Z powodu braku f~mduszów zrezygnowano z tego 
planu na rzecz ołtarza z drzewa io innej~ompozycji (ryc. 82). 

Na ścianie, szczytowej, pomiędzy 9wiema złoconyIńt kolumnami, 
umieszczono obraz św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus na ręku: W górnej 
części obrazu Duch Sw. w postaci gOłębiby. Jeden z aniołów wkłada ko
ronęnagłowę, św. Józefowi, drugi trzy~a lilię. Nad obrazem potężna 
rzeźba barokowa -Wniebowzięcia "N~, Współpatronki kościoła. Po
stać ~adon~y .UIioszącej .się na ~błokach jest .oto~zona 11 anioł~ami wy
nurzaJącymI SIę z obłokowo W srodku rezbltenum, na stopmach mar
murowych - mensa ołtarzowa. Na ~ntepedium herb,karmelitański 
w pełnym ujęciu. Tabernakulum metal~re z podwójnymi drzwiczkami, 
a.nad nim tr.on lustr~any.z czte~emaz.łocp'~ymi kolumienkami: Na szczy
CIe tronu kSIęga z sIedmIOma pIeczęCIamI l srebrnym barankIem. Po bo
kach tabernakulum dwie rzeźby adOr~jąCYCh aniołów. Ponad mensą 
olbrzymi łuk ołtarzowy, wspierający si~ na belkowaniach nad bramka
mi. Na szczycie łuku złocona postaćBog~ Ojca z berłem w ręku, wśpar
tego na kuli ziemskiej, w otoczeniu anipłów'na obłokach. Łukowe bel
kowania wznoszą się na czterech złocpnychkolumnach, na tle czte
rechpilastrów z kapitelami korynckimi. Po obu stronach mensy - bram" 

I 

ki do chóru i klasztoru. Nad bramkami figury: św. Teresy z Avila i św. 

Jana od Kr,zyża. N,abelkowaniaCh ,supratortOWYCh w, a,',z, on, y z PłOmie,riia-
mi i rozbawionymi puttami po bokach.' ! 

Autorem projektu ołtarza głównego ' dwóch bOClfZnych w transElPcie 
I 

kościoła jest Tylman z Gameren 85. SW'adczą o tym' zachowane sZkice 
Tylmana z adresem odbiorcy 86. Niedo~ończony ołówkowy szkic riel
kiego ołtarza, przy wykonaniu uległ prarie całkowitej zmianie. Byćl mo
że, że zachowany szkic stanowi: pierwszą redakcję lub jeden z warian-
tów projektu ołtarza. ' 

b. Boczne ołtarze 
I 

Ołtarze boczne w transepcie dedykowane są: Matce Bożej Szkaplerz
nej (od strony północnej) oraz świętej Tri resie z Avila (po stronie połud
niowej). 

W Archiwum Planów Tylmana 87 istnieje dosyć dokładny projekt 

85 Dariusz Ka c z m a r z y k. Tylman z Galeren autorem projektów ołtarzy. "Ro-
czn~k Warsżaw'ski" III 1962 S. 56. I'" 

88 Gabinet Rycin BUW. Archiwum Planów Tylmana nr 168. 
87 Tamże. Zob. Stanisław M o s s a k o w s ki i. Tylman z Gameren architekt pol

skiego baroku. Wrocław 1973 S. 213-215. 

27· 
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ołtarza Matki Bozej;Zaopattzony. jest datą powstania: 9::października 
1691 r., oraz dokładnym adresem: "Per RR. PP. Carmelitani discalceati 
cli Varsovia .1691 9 8bris" 88. Konfrontacja istniejącego ołtarza z projek
tem Tylmailaświadczy wybitnie o realizacji, z małymi odchyleniami, te~ 
go Właśnie projektu. Ołtarz zbudowano w 1701 r. Pod tym rokiem kroni
karz klasztorny zapisał: "Hisce Jereteinporibus coepit in ecc1esia nostra 
construi altare satis magnificum et maięstuosum ex delineatione magni,. 
lici domini Tylman, architecti generalis Itali, in capella B.V.M., ad quam 
Jundata est confraternitas, industria et sollicitudine R. P. Fr. Georgii 
a S. Adalberto" 89. 

Niewielka mensa z prostym antepedium z cokołami kolumn oraz uję
tą w ramki predellą tworzą podbudowę pod wielkie retabulum zwień
czone archiwoltą. Środkowa część ołtarza ujęta w architekturę dwu par 
kolumn, wspartych na pottójnych cokołach z płaszczyznami ozdobiony
tniornamentem roślinnym i główkami anioŁków. Kolumny złocone z ka'" 
pitelamikompozytowymi. Fryz ,z -ornamentem roślinnym. Gzyms z ząb
kami i wolimi oczkami. Pierwsza para kolumn 'flankująca obraz, wysu
nięta ku przodowi, ma w tle podwójne pilastry'. Druga para kolumn 
cofnięta w tył ku ścianie ~ bez pilastrów. Belkowanie pierwszych ko
lumn dźwiga półkoliste części przerwanego przyczółka, na których dy
namiczne ,postacie aniołów~ Na belkowaniuzewnętrZIiejpary kolumn 
statuy świętych karmelitańskich. W środku, pomiędzy Częściami prze.: 
rwanego przyczółka, wznosi się drugie retabulum, mniejsze, z ramą 
kształtu elipsy, w której umieszczono obraz św; Eliasza na wozie ognis
tym. W zwieńczeniu ołtarza ~monogramMatki Bozej, wpisany w pole 
gwiazdy ośmioramiennej, otoczonej wiankiem obłoków z aniołkaIl1i i pro
mieniami. W dolnym retabulum duzyobraz Matki Bozej Szkaplerznej, 
dzieło Rafała Hadziewicza z XIX w. Pierwotnie był tutaj mniejszy obraz 
o rozmiarach 122X84 cm, jak to zaznaczono lia projekcie ołtarza. Nad 
archiwoltą ramy 2 aniołki podtrzymujące królewską koronę. We wklę
słych polach .między kolumnami;· rzeźby śś.proroka Eliasza i patriarchy 
jerozolimskiego Alberta. Nad statuami kartusze z napisami, podtrzymy
wane przez putta. Po bokach ołtarza, na wysokości mensy, na postumen
tach rzeźby aniołów z owalnymi kartuszami w rękach. . 

Od strony południowej kościoła, na ścianie szczytowej transeptu, 
znajduje się ołtarz św. Teresy od Jezusa, stylowo i architektonicznie 
identyczny z ołtarzem Matki Bozej Szkaplerznej. 

Nie jest dotychczas znany warsztat snycerski powyzszych ołtarzy. 
Dariusz Kaczmarzyk wskazuje na Wilhelma Barsza, jako na . ewentual
negó wykonawcę bocznych ołtarzy. Barsz jest bowiem jedynym znanym 
rzeźbiarzem Współpracującym do 1697 r. z Tylmanem: vVys(ępuje Jako 

.88·Tamże.· 

89 Liber Iundationis k. 328. 
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"snycerz i stolarz J. 'K. Md" 90. 'Kl'Onikarzklasitoru zaznacza; źe w 1700 
roku rzeźbiarze wykonali ołtarz w kaplicy Matki Bożej, który koszto"' 
wał bezzłócenia 2.000 zł 91. Adnotacja powyższa ódnosi się do ółtarza 
Matki Bożej Szkaplerznej. ,Pierwotnie znajdował się na tym miejscu 
ołtarz murowany z obrazem Matki Bożej, restaurowanym w 1700 r. (obraz 
otrzymał wówczas śrebrną szatę). Przy tym ołtarzu erygowane' było 
Br~ctwo Szkaplerza św. Na pokrycie' nowego ołtarza Matki Bożej Szka-' 
plerznej złożyły ofiary: Teresa Gromadzka 600 fl., Jadwiga Zarempkowi-> 
czowa 300fl., Anna Dapińska 13 fl.lO gr 92. 

c. ,Ołtarze Bractwa, Różańcowego 

W dniu 7 listopada 1825r. przeniesiono Bractwo Różańcowe od wi
zytek do kościoła karmelitów bosy,ch. Pochodziło ono z koś<;:ioładomini~ 
kanów obserwantów. Bractwo Różańcowe miało w świątyni karmelitań
skiej dwa ołtarze: Matki Bbżej Różańcowej i Najśw. Imienia Jezus -
zlokalizowane na dwu głównych filarach przy tęczy. Ołtarze pochodziły 
z początku XVIII w.W połowie XIX w. zostały gruntownie Odnowione. 
Inwentarz Arcybractwa Różańcowego z 1853 T. podaje, że ołtarze te 
zostały na nowo wybudowane przez 'złotników: Ludwika Lama i Wale .. 
riana Jodłowskiego'93, Natomiast księga akt Kapituły Konweiltucilnej 
klasztoru warszawskiego zaznacza, że w dniu 29 isierpnia 1853 r. b., Bru ... 
no Wojciechowski, prowincjał; poświęcił dwa I ołtarze: Matki BożejRó
żańcowej i Im.ienia Jezus, oba odnowione przez rzeźbiarzy Trajunda 
i Zweibacka 94. A zatem wymienieni poprzednio złotnicy warszawscy mo" 
gli tylko dokonać pozłocenia ołtarzy lub też ofiarowali pewien fundusz 
na ich renowację. W" czasie resfauracji powstały nowe zwieńczenia 
ołtarzy. 

Ołtarz Matki Bożej Różm1cowej przy tęczy od strony południowej. 
Mensę ołtarzową i retabulum z prostokątnym obrazem Maryi flankują 
dwie kolumny na tle półpilaistrów z kapitelamikorynckiilii. Narogach 
belkowania po dwie rzeźby aniołów. W śrOdku nasadnik 'ż' owalnym 
obrazem Matki Bożej Szkarplerznej, zwieńczony monogramem ,;M" wśród 
obłoków i promienL 'obraz Matki Bożej Różańcowej malowany na drze
wie, w srebrnej sukni z koronami, odnowiony' został w połow;ie :XIX VI, 

przez złotnika Nowakowskiego. Poniżej obrazu, na .stopriiach mensy 
statua św. Jana ChrzdCielaw otoczeniu dwóch serafinów'. Po 'bokach 

90 Stanisław L Q're'n t z,jw. s. 58~ 
91 Liber fundationis k. 305. 
92 ADW C-5-2. Liber acceptarumet expensarum Iabricaeconvel1tus Carmelitarum 

Disc. Varsciviae k. 105. 
93AKW '4. tnwen/atz 'uposażenia pOłączonych Bractw: Matki Bożej StkapleYznej, 

św. Józefa, Dobrej Śmierci i Bractwa Różańcowego' ... k. 2.' 
94 Ac/a capi/uli con\'en/us varsavUfnśis k;241. 
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ołtarza złocone rzeźby: sw. Onufrego i św. Nepomucena; na postumen
tach dwa anioły. 

Z drugiej strony tęczy, takiej samej kompozycji ołtarz Imienia Jezus. 
W górnym retabulum, w kształcie elipsy obraz Wniebowzięcia NMP, 
a w dolnym obraz Dzieciątka Jezus. W tylnej części mensy grupa rzeź
biaItSka - Zaślubiny św. Józefa z Matką Bożą, z kapłanem Symeonem 
pośrodku. Po bokach ołtarza statuy śś. Joachima i Anny oraz aniołów 
na postumentach. • 

Grupa "Zaślubin" na lewym ołtarzyku jest najprawdopodobniej dzie
łem warsztatu snycerskiego Jerzego Plerscha 95. Jeśli Plersch rzeźbił dla 
kościoła dominikanów.obserwantów, to również należałoby mu przypi
sać rzeźby z ołtarza Matki Bożej Różańcowej. 

d. Kaplice. w kościele 

Boczne nawy kościoła zredukowane są do rzędów kaplic, Otwierają
cych się archiwoltami do nawy głównej. Wzdłuż tej nawy ciągnie się 
sześć kaplic, po trzy z każdej strony, o wymiarach 4,20X4,90 m. Za 
transeptem, przed zakrystią i kaplicą Ubiczowania, są pomieszczenia 
o wymiarach 3,60X3,50 m, w których w XVIII w. były ołtarze. Kaplice 
otwierają się archiwoltami (szerokimi na 2,90 m, wys. 5 m) do prezbite
rium. Kaplice wznoszone były równocześnie z budową kościoła. Kilka 
z nich ma swoich fundatorów. Obecny stan kaplic i ich dedykacja nie 
pokrywa się ze . stanem pierwotnym. Z biegiem lat następowały zmia:ny 
nazw i translokacje ołtarzy. 

1. K a p l i c a św. A n n y. Chronologicznie budowę pierwszej ka
plicy (pod wezw. św. Anny) rozpoczęto w 1646 r. Fundowała ją Anna 
Giżycka, kasztelanowa czerska .. Na budowę tę uzyskała zgodę konwen
tu w dniu 30 ,stycznia 1646 r.96 Na. wystrój i wyposażenie zapisała sumę 
10.000 zł, zabezpieczoną na swoich dobrach. Pod kaplicą zarezerwowała 
kryptę grobową dla siebie i swojej rodziny. Kaplica znajduje się po 
prawej stronie kościoła: "prima penes crucem eccJesiae ad partem dex
tram" 97, czyli w pobliżu ołtarza św. Teresy, pomiędzy pierwszym a dru
gim filarem transeptu. Znajdujący się tam ołtarz został pozłocony z fun
duszu 499 zł Mokrskiego w styczniu 1713 r.98 W ołtarzu był obraz św. 
Anny, pędzla K. Wojniakowskiego 99. Obecnie· w kaplicy mieści się 

drewniany ołtarz z 1 poło XIX W. z obrazem św. Wincentego Fereriu-

95 Mariusz Kar p o w i c Z. Kilka uwag o rzeźbie w warszawskim kościele Karme-
litów. "Rocznik Warszawski" III 1!}fy2 s. 56. 

96 Acta capituliconventus varsaviensis k. 7 V. 

97 Tamże k. 7. 
98 ADW C-S-IS. Liber accepti et expensi conventus varsaviensisCarmelitarum 

Discalceatorum comparatus A. D. 1688 k. 261. 
99 Słownik geograficzny. Warszawa 1893. T. XIII s.44. 
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sza. Obraz zapewne przeniesiono tutaj od wizytek wraz z Bractwem 
Rózańcowym. Kiedy umieszczono go w ołtarzu, nie wiadomo. W 1810 r; 
w kaplicy był jeszcze stary ołtarz z obrazem św. Anny 100. O obecnie 
istniejącym wspomina już Bartoszewicz 101. Antepedium z czarnego Ińar':' 
muru dębnickiego z ornamentein . roślinnym pochodzi z marmurowego 
ołtarzaśw: Barbary. Drewniany ołtarz należał do cechu bednarzy;'sto
larzy i murarzy, jak świadczą insygnia cechowe, wyrzeźbione w dolnych 
częściach retabulum. 

2. Kap li ca ś w .. B a r.b ary. Obok kaplicy św. Anny, pomięd.zy 
pierwszym a drugim filarem od ściany fasady kościoła, znajduje się ka
plica św~Barbary. Kronika klasz;toru wspomina, że świętej tej była'po
święcona " prima capella a ioribus ex opposito capellae s .. Crucis" 102, 

Wzmianka ta nie zgadza się ze stanem faktycznym, gdyż pierwsza kapli'7 
ca od drzw:ikościoła była i jest poświęcona Matce Bożej. 

Kaplica św;. Barbary . jest fundacją Szymona Dunin Mieczyńskiego, 
dworzanina kardynała Radziejowskiego. W kwietniu 1101 r. Mieczyński 
ofiarował 100 talarów na ołtarz marmurowy św. Barbary 103. Budowę 

ołtarza ukończono w 1717. T. Wraz z marmurową posadzką i stopniami 
kosztował on 50 imperiałów. W tym samym rokukonsekfacji: ołtarza 
dokonał Adam Rostkowski,. bp łucki i prepozyt wars7;awski 104. Obecnie 
ołtarz ten nie istnieje. Pozostało po nim tylko antepedium ze stylizowa
nym ornamentem roślinnym, umieszczone w wyżej opisanej kaplicy. Na 
miejscu ołtarza Ińarmurowego zbudowano nowy ołtarz. Mensę murowa
ną i retabulum drewniane z obrazem, flankują oprofilowane kolumny 
doryckie, murowane, o kolorze marmurkowym. MiędzykolUIhnami obraz 
św. Barbary, stojącej z krzyżem. w prawej ręce i palmą męczeństwa 
w lewej. U jej stóp lew i stos ognisty. Nad obrazem, na fryzie ołtarzo
wym litery: "S:B.T." Łuki i ściany ka:plicy przyozdobione sztukaterią 
kasetonową z rozetami i ornamentem Toślinnym. Na filarach nagrobki 
z czarnego i bia.łego marmuru:: Antoniego Czaplickiego (ił 1864) i Marii 
zWyczechowskich Polczyńskiej (ił 1892). 

3. K a p li c a Z wj a s t owa n i a N M P. Jest ostatnią kapliCą od 
strony południowej. Usytuowana pomiędzy ścianą fasady a pierwszym 
fiiarem. W 1696 r. staraniem o. Jerzego Brzostowskiego, przeora klasz
toru, otynkowano i przyozdobiono kaplicę oraz część kościoła pod chó
rem muzycznym 105. W dniu 28 marca 1108 r. kapituła klasztoru przyzna-

100 s. L o r e n t \1;, jw.; Aneks 3. Inwentarz kościoła ... s. 73. 
101 Kościoły warszawskie. Warszawa 1855 s. 124. 
102 Liber fundationis k. 333 . 
. 103 ADW sygn. C-5-2,' Liber acceptarum et expensawin Jabricae ... k. 115. 
104 Liber fundationis k. 333. 
105 Tamże k. 215. 
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łaIprzydziE:!liła kaplicę wraz z gr,obowcem Jackowi i Annie z Kopczyń,. 
skicpRywakowskim, w dowód wdzięczności za liczne doqrodziejstw,a 
~wiadczone kościołowi. Rywakowscy zobowiązali~ię p:r~yozdobić i wy
posażyć Ę,aplicę. Na ten cel zapisali 1.000 zł, zabezpieczając jena swo~ 
ich cl0brach, na Krakowskim Przedmieściu 106. 

Dnia 31 marca 1734 r. kapitułapostanowiłą.sprzedaĆ stary ołtarz 
drewniany ,z kaplicy Zwiastowania NMP, ponJewa,ż zainstalowano tam 
nowy 107, najprawdopodobniej z fundacji Rywakow$kich.W nowymoł~ 
tarzu był obraz Zwiastowania NMP., malowany przez Szymona Czecho
wlCzci 10B• W XIX wieku przeniesiono obraz na ścianę transeptu, obok 
ołtarza Matki Bożej' SzkaPlerznej. Na jego miejscu umieszczono obraz 
Matki Bożej Łaskawej zwanej też Matką Dobrej Smierci. Ul~głon spa-

, lenhiw 1944 L, wczasie powstania warszawskiego. Obecńie jest w' tym 
miejscu kopia tego obrazu z 1963 r. Ołtarż murowany' z dwiema kolu
mnami, oprofilowanyrrii jak w poprzedniej kaplicy, Na filarze tablica 
z czarnego marmuru, Józefa Kante'go Ossolińskiego, vlojeWody wołyń
skiego (zm. 18 listopada 1780 r. w Rymanowie) . 

4, Kaplica Matki Bożej D.obr,eJSmierci l-SW., Wa
wr Z y ńca,.W XVII i :XVIII w. od strony północnej, pod dzwonnicą 
;i':najdowała się kaplica Matki Bożej Łaskawej. Kronika podaje; że 

w 1696 r, o. Jerzy Brzostowski, przeor klas?toru, "ultimall). capęl1am ver
$US septemtrionem, ubi campanilę nUnC est, coell).ento decoravi(, et i.n
crustavit" 109. Następnie kronikarz dodaję,;ź;e w Jej kaplicy umieszczono 
obraz Matki Bożej. Stary obrą.z, z XVI w. pochodził z kościoła ruskiego 
w Moskwie. Otrzymał go w darze król Jan Kazimierz. Król z kdlei po
ctarował obraz Klaudiuszowi D(liett 110, prefektowi mennicy królewskiej, 
którego syn - o. Innocenty od św. Mikołaja ~ był w zakonie karme
litów. Ten znów w 1664 r. ofiarował Qbraz do kościoła karmelitów 
w Warszawie. Obraz umieszq;ono w kaplicy, Otaczany był wielką· czcią 
islynąłłaskami 111 • Przedstą.wiaMadonnę z Dzieciątkiem Jezus. Malo
wany temperą na desce, z pozłacaną, sZatą" i "koroną.mi.PodĘ,oniec 
XVIII w. usunięty z kaplicy. Inwentarz kościoła i zakrystii z 1810 r. nie 
wymienia' już tego obrazu 112. Na, jego miejscu umieszczono podobiznę 
św. Wawrzyńca. Natomiast obraz Matki Bożej Łaskawej w. połowie 

106, Acta capituliconventus varsaviensis k., 105. , , 
107 Tamże k, 155. ' 
108 SłownikgeograI1czny. T. XIII. Warszawa' 189'3 s.44. 
109 Liber fundationis k. 215. 
110 Mylnie podaje Dąr.iusz Kaczmarzyk, jakoby,,król podarował, obraz karmelitom. 

Zob. Tylman z Gameren autorem projektów, ołta,rzy;, "Roczn~ł\'. Warszawski" III 1962 
S.57. 

111 Lib,er IundatjoIJis ,k. 215; Mh'lczys~a:w S ,k r u,d li lf. Królowa Korony Polskiej. 
Lwów 1930 ss. 97-107. 

112 Stanisław L o r e n t z, jw. s. 73. 
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XIXw; przeniesiono do kaplicy Zwiastowania NMP. W 1927 r~ próf. Jan 
Rutkowski dokonał gruntowne} koii,serwacji obrazu. W t944r.,w czasie 

. powstania warszawskiego, dla większego zabezpieczenia, zniesiono go 
do piwnicy klasztornej, gdzie jednak spłónął. 

U'schYłku. XVIII w., po przeniesieniu, stąd obrazu Matki Bożej Do~ 
btej Smierci,kaplicę, poświęcono czci śW. Wawrzyńca, męczennika: 
W 1790r. wymurowano nowy ołtarz w stylu dwóch poprzednichbłta': 
rzy.Umieszczonów niillobraz św. Wawrzyńca, namalowany przez Fran
ciszka Smuglewicza 113, 

Kaplica ozdobiona sztukaterią figuralną i kasetonową z rozetami. Na 
bocznych ścianach płaskorzeźby aniołów z kielichem, palmą i koroną. 
Na filarze tablica nagrobna: Teresy ze Stadnickich Ossolińskiej, wojew. 
wołyńskiej (T6;V~1776 r.), oraz dwie tablice w ścianie pod, chórem 
~uzyczriym: Antoniego Ińklewicza: (t 1806) i Teodory z Dańskich Inkle": 
wiczowej (t 1796). 

5. Kaplica św.' Jana od Krzyża. Obok kaplicy św. Wa~ 
wrzyńca, między pierwszym a drugim filarem,znajduje się obecnieka~ 
plica poświęconaśw; ,Janowi od Krzyża. Wyposażenie swoje zawdzię" 
cza ona o. Danielowi od św. Józefa (Zeidliczowi) 114. Jego rodzony brat 
ofiarował klasztorowi złoty·naszyjnik. Za fundusz uzyskany ze sprzeda
ży naszyjnika, w 1696 r. otynkowano kaplicę 115. O. Jerzy od śW. ,Woj
ciecha, (Brzostowski) , przeor klasztoru, wymurował ołtarz z mensąka
mienną. Ołtarz, ten: 'wraz z czterema innymi konsekrował bp Popławski 
w 1700 r. 

Obecny ołtarz murowany pochodzi z 1790 r. Owalny obraz św. Jan:a 
od, Krzyża (pędzla Franciszka Smuglewicza) flankują dwie potężnepro-, 
filOWane kolumny doryckie; Obramienie obrazu zdobią gałązki wawrzy
nu. Poniżej płaskorzeźba z wyobrażeniem dwu aniołów z narzędziami 
pokutnymi (łańcuszek, dyscyplina, krzyż, trupia czaszka), symbolizują
cymi umartwienie. Kaplica przyozdobiona bogato sztukaterią kaseto
nową z rozetami. Na' filarze nagrobek z czarnego marmuru, Józefa ,Ka,r 
lasantego Szaniawskiego (1764--:"'18.43), organizatora i prezesa' prokura .. 
torii generalnej. 

6. K a p l i c a św. " K r z y ż a .. Trudno dziś ustalić, gdzie wX\'II 
i XVIII w. znajdowała się kaplica pod wezwaniem,·św.;Krzyża. Kron,i:,," 
karz w 1717 r.wspominał, że kaplica św; Barbllry (prima a fOTibUs);, po 
stronie południowej, była naprzeciw kaplicy św. Krzyża. O ile ta wia
domość pokrywa się z prawdą, to kaplica św. Barbary znajdowała się' 

113 Julian B a r t o s z e w i c z. Kościoły warszawskie." Warszawa f855 , 's:' '122. 
114 O. Daniel Zeidlic;z pochodził z K:rakowa ... zmarł W Warszawie. W 1728 r. mając 

70 lat.' , .. ' .' .. .".', ". '. , .• 

115 Liberfzind'at1~nis k.2t5: • ",". ' , .'-';". 
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między scraną fasady a pierwszym filarem, gdzie obecnie jest kaplica 
Matki Bożej Dobrej Smierci. Naprzeciw niej po stronie północnej znaj
dowałabysię kaplica św. Krzyża. Nie zgadza się to jednak z tym, co 
wyżej było powiedziane o kaplicy Matki Bożej i św. Wawrzyńca. Częste 
zmiany ołtarzy i tytułów kaplic nie pozwalają na ich nieomylneumiej
scowienie. Kaplica św. Krzyża w XVIII i na początku XIX w. naj-:-. 
prawdopodobniej była pomiędzy obecną kaplicą .św. Jana od, Krzyża 
a ołtarzem Matki Bożej Szakplerznej .w transepcie. Inwentarz Ę.Qścioła 
i zakrystii z 1810 r.116 wymienia ołtarz Pana Jezusa na krzyżu drewnia
nym, znajdujący się w jednej z siedmiu kaplic. Inwentarz wymienia 
również kilka kaplic obecnie istniejących. Według niego kaplica św. 
Krzyża mogła się znajdować tylko oboktranseptupo stronie północnej. 
Przypuścić należy, że w XVII w.był tutaj ołtarz Chrystusa .Ubiczowa
nego, który w 1700 r. przeniesiony został do nowej kaplicyUbiczowa
nia, urządzonej w dawnej zakrystii. Być może, iż w tym roku nastąpiła 
:zmiana kaplic. Chrystusa Ukrzyżowanego przeniesiono z kaplicy pod 
<chórem na miejsce Chrystusa Ubiczowanego. Kronika zdaje' się potwier
'<izać tę hipotezę· Wspomina bowiem, że w 1700 r. o. Jerzy Brzostowski 
'odnowił i wyposażył kaplicę św. Krzyża. Zbudował nowy ołtarz z cegły. 
W ołtarzu umieścił nowy . krucyfiks, .' dużych rozmiarów, rzeźbiony 

w drzewie. Dawny zaś krzyż przeniósł do klasztoru, do użytku zakon
ników 117; 

Obecnie znajduje się w ołtarzu obraz św. Michała (malowany na 
miedzianej blasze przez K. Wojniakowskiego),zasłonięty drugim obra
:zem Anioła Stróża. W 1810 r. obraz św. Michała wisiał w zakrystii 118. 

Dopiero w połowie XIX w. wprowadzono do kościoła Bractwo św: Mi
chała Archanioła. Ponieważ bractwo chCiało mieć swój ońarz, dlatego 
z kaplicy św: Krzyża usunięto krucyfiks, a na jego miejscu_ założono 
obraz św. Michała. W 1859 r. ołtarz św. Michała powierzono opiece 
bra:ctwa 119. 

Mensa ołtarzowa i kolumny murowane. Retabulum z drzewa: Na tle 
kanelurowanych kolumn, rzeźbione figury świętych. Kaplica przyozdo
biona sztukaterią kasetonową z rozetami. 

7. K a p l i c a C h r y s t u s a U b i c z o w a n e g o. Od strony pół
nocnej, w lewym narożniku kośCioła, obok prezbiterium znajduje się 
od 1700 r. kaplica Pana Jezusa Ubiczowanego. Już w początkach funda
c'ji klasztor otrzymał od króla Władysława IV, artystyczny obraz Chrys-

116 S. L o r e n t z, jw. s. 73. 
117 Liber Jundationis k. 30.6.· 
118 St. L o r e n t z, jw. s. 73. . 
119 AGAD w Warszawie. Komisja WojewÓdztwa Mazowieckiego, sygn. 933/II. Akta 

Karmelitów Bosych w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście .s .. 823. . 
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tu:;ą przywiązanego do słupa i ubiCzowanego 120. Cenny ten dar umiesz
czonopierwotnie w bocznym ołtarzu drewnianej kapliczki. Źródła nie 
podają, czy obraz uległ zniszczeniu w czasie spalenia kaplicy w 1656 r. 
Kronika tylko zaznacza, że udało się uratować przed Szwedami i ogniem 
skarbiec kościelny. Nie jest wykluczone, iż między innymi w ukrytym 
skarbcu znalazł się darkrólewski-'-fistniejący dziś, obraz. 

Pierwsza wzmianka o istnieniu osobnej kaplicy. w' murowanym koś
ciele, pochodzi z l!693 r. Nieznana bliżej dobrodziejka klasztoru wypo-

I 

sażyła kaplicę, w której znajdował się, nie złocony dotychczas, ołtarz 

Chrystusa przywiązanego do słupa 121. Staraniem o. Jerzego Brzostow
skiego; przeora klasztoru, przeniesiono w 1100 r. zakrystię z północne
gonardżnika kościoła na stronę południową. Natomiast dawną zakrys
tię przemieniono na kaplicę P. Jezusa Ubiczowanego. Na' ołtarzu powie~ 
szono srebrne wota za otrzymane łaski. W tym samym roku Słuszka 
ofiarował srebrną przepaskę dla Chrystusa Ubiczowanego· 122• W dniu 
5 lutego 1103 r. klasztor przyjął zapis dóbr Wólka Słópska [I] z częścia
mi Trojany, Laskowo i Kupino, w pow. Kamienieckim, od Ludwika Fran
ciszkaWillama z Kaliszan i żony Krystyny de Cisze JeŻowskiej. Kapi
tuła klasztoru w dowód wdzięczności przeznaczyła dla nich obojga ka
plicę Chrystusa Ubiczowanego z miejscem pod groby. Zobowiązała się 
również, z dochodów zapisanych' dóbr, wybudować ku czći Chrystusa 
Ubiczowanego nową kaplicę, w której zakonnicy mieli co miesiąc od~ 
prawiać 6 mszy św. w intencji dobrodziejów. Nie wiemy, w jakim stop
niu karmelici wywiązali się ze zobowiązania, gdyż dobra zapisane przez 
Willama były deficytowe i bardzo obciążone długami. 

Dopiero w połowie XIX w., słynący łaskami obraz Chrystusa przy 
słupie otrzymał nowy ołtarz (istniejący do chwili obecnej). W dniu 30 
października 1852 r. ukończono jego budowę 123. Ołtarz został wykonany 
ze sztucznego marmuru przez Frydetyka'Kuczyńskiego, według planów 
architekta Adama Nowickiego. I<estauracji obrazu i odczyszczenia sre
bra dokonał Miroszewski. Nowy ołtarz poświęcił o. Brurio WOjciechow~ 
ski, prowincjał, w dniu i listopada 1852 r.124 ' 

W 1858r. rzeźbiarz Tomasz Oskar Sosnowski podarował karmelitom 
do kościoła dwa swoje dzieła: posąg Chrystusa w grobie i Anioła Zmat;.. 
twychwstania, oba wyrzeźbione z marmuru kararyjskiego w Rzymie 125; 

Dla cennej 'rzeźby Chrystusa w grobie, karmelici postanowiHwybudo
wać nową kaplicę, której kosztorys ustalono na 2.451 rubn" sreb~~ 

, 120 Liber Iundationis k. 18. 
121 Tamże k. 198, 
122, Tamże k. 306. 
128 Acta' capituli conventus varsaviensis k. '97-98. 
124 Tamże k. 245 V. 

125 AGAD w Warszawie. Komisja Wojew. Mazow. i Rząd Giiber.., Warsz.sygn. 
933/II: Akta Ka.rmelitów Bosych w Warszawie przy, u1,.,Krakowskie Przedmieście 

s.805. 
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37 1/2 kop. Wniosek poparty życzeniem arcybiskupa, Komisja Rządowa 
Spraw Wewnętrznych i Duchownych (pismem z dnia 8/20 października 
1858 r. ,nr 7496/33882) przedłożyła Rządowi Gubernialnemu Warl>zaw~ 
'skiemu. Pism~m z dnia 25 sierpnia/6 września 1859 r. nr 85641, książę 
namiestnik Iwan Paskiewicz udzielił pozwolenia na ,budowę nowej ka
plicy oraz na zbieranie ofiar na ten cel w całym kraju 126. Budową kie
rował Marconi, architekt rządowy. Prace ukończono ,,w październiku 

1863 r. Koszty budowy wyniosły 4.899 r. s. 38 kop. Zatwierdzenie protb
kół~ odbiOrczego nastąpiło 6/18 maja 1864 r.m 

W dawnej kaplicy przerobiono sklepienia beczkowe na krzyżowe 
z polichromią, likwidując część chóru zakonnego. Wnętrze kaplicy ar
chitektoniczniepodzielone na trzy części: prezbiterium, nawę iprzed"
sionek. Prezbiterium i przedsionek (szer. 3 m, dług. 2 m) sklepione ko
lebkowo. W prezbiterium ołtarz Chrystusa Ubiczowanego. Okno kaplicy 
ponad ołtarzem.' Nawa zbliżona do kwadratu (szer. 4 m, dl. 4,5 m). Har
monię proporcji niweczy głębiej wpuszczona ściana północna kaplicy 
o różnicy 80 cm w stosunku do ściany południowej. Być może, że na 
ścianie tej przewidziany był w przyszłości ołtarz. Krzyżowe sklepienie 
nawy pokryte ornamentem roślinnym :zczterema medalionami, zawiera
jącymi symbole ewangelistów; Sciany wyłożone sztucznym marmurem 
z precyzyjnie wykonanym gzymsem;, obiegającym kaplicę. Fryz z orna
mentem roślinno-figuralnym. Na bocznych ścianach malowidła freskowe 
Matki Bożej Bolesnej i Chrystusa w cierniowej koronie, w obramieniach 
stiukowych. W środku kaplicy, na postumencie z czarnego marmuru, 
umieszczono postać Chrystusa złożonego do grobu, dłuta Oskara Sos'
nowskiego. Kaplicę zamyka kuta brama żelazna. Nad bramą od we
wnątrz herb Zakonu Karmelitów Bosych. ' 

. ,8. I n n e k a p l i c e. Oprócz wyżej opisa~ych kaplic, kronika klasz
toru wspomina jeszcze o kaplicy św. Kazimierza ,t ołtarzu§w. Jana Ne
pomticena. Ęaplicę wystawił lprzyoz;dobił Kazimierz Czartoryski w 1693 
roku. Fundował dla niej ołtarz z drzewa, częściowo złocony 128. Obraz 
św. Kazimierza (na blasze miedzianej) z tej kaplicy, znajdował się 

w 1810 r. w zakrystii 129. Z powodubrą.ku źródeł, trudno dziś ustalić 
~iejsce tej kaplicy w kościele. 

, . ' e: .Ainbona 

Sześcioboczna, barokowa usytuowana jest na lewym filarze w krzy
żu transeptu. Czas jej powstania przypada na początek XVIII w.' Chro
nologicznie powiązana jest Z budową bocznych ołta~zy koścloł,a:: Skoro 

128 Tamże . 
• ~27 ,Tamze s; 895;. '.' . '" 

(,: ' . 12.8 . Liber. Iundationis .k. 1.98. 
12V St. L o r e n t z, jw. s. 73. 

',I' 
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Tyłman jest autorem' projektów tych ołtarzy, to również przypisać' mu 
naleźyprojektambony, jako integralną czę$ć wyposażenia kościoła. Za
tem można przypuśc;ić, że ambona jest dziełem tego samego warsztatu 
snycerskiego co i ołtarze. 

Pola boków ambony ,ujęte w archiwolty wspi'erającesię na półpilas
trach, na tle których ,drewniane ,rzeźby panujących z terenów misyj
nych(Murzyn, Indianin, Hindus}. Suppodaneum stożkowe, oprofilowane,: 
zakończone węzłem w formie kuli. Daszek w formie kopułkLNa zwień
czeniu statua ŚW.> Teresy z Avila, wielkiej propagatorki misji karmelitów 
bosych. Poniżej cztery, figury misjonarzy karmelitańskich. 

Ambona gruntownie odnowiona w 1854r. pod kierunkieniarchitekta 
Balińskiego, z funduszu Iwana Paskiewicza, namiestnika 130. 

f.·:Konfesjonaly 
,,' 

Na filarach przy centralnej nawie ustawiono 6 dębowych konfesjo:': 
nałow, w miejscach widocznych i dostępnych zgodnie zprawe~ kano
niczym. Barokowe konfe!;jonały z XVIII .w., półotwarte, z k;ratkami 
ó wzorze I H S wpisanym w koło, posiadają na drzwiach wejściowyćh, 
herą Zakonu Karmelitów Bosych w pełnym ujęciu. " ' 

g. Zakrystia j jej wyposażenie 

W XVII .w. zakrystia znajdowała się od strony północnej kościoła" 
gdzie aktualnie jest kapUca Chrystusa Ubiczowanego. Ponieważ było 
to pomieszczenie bardzo ciemne, o .. Jerzy Brzostowski, przeor klasztoru, 
w 1700r. przeniÓsł zakrystię na stronę południową. Przyozdobił ją po~ 
lichromią, obrazami i marmurowym lawaterzeml3l, 

Zakrystia dł.' 8,40, 'szęr. 5,30 m, sklepjon.a kolebkowo z lunetami, zaj-; 
muję prawy narożnik kościoła obok p:r:ezbiteriu.m;· 

Wyposażenie jej, w paramenta i naczynia liturgicznębyło bogate. 
Kronika klasztorna' wspomina, że, dzięki wspaniałomyślnoścj dobro~zie
jów, ,zakrystia została w krótkim cZasie tak hojnie wyposażona, jak w in~ 
nyqhkonwentach w ciągu kilkunastu lat 132. Królewna ,Anna ofiarowała 
drogocenne materiały na ornaty Jsrebrn,esprzęty, między Innymi srebr-, 
ne złocone ampułki, materiał zw. altembasem (jedwab turecki przetyka
ny. złotem)naornąt, duży kruszec. srebra na· monstra~cję. Andrzej Gem~' 
bicki, bp łucki, ofiarował 400 fI. na yvyz;ł()cen~e,Ill~:m~traJ:lcji,Grzybowska, 
starościna warszawska, dała 1.000 fI. nacałykomple(~zatl!ex veluto" -
z tkaniny ze złotymi kwiatami. Wdowa DeI Pazzis' (Delpacyna) ofiaro
wała całkowite wyposażenie na jednego kapłana. Karmelici swoim na-

130 AGAD w Warszawie. Komisja Woj. Mazowieckiego, sygn. ,'933/1I. Akta Kar
melitów Bosych w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście s:,'501;" 

131 Liber lundationis k. 306. . .. 
182 Tamże k. 34. 
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kładem też sprawili nowe szaty, kupując w październiku 1641 r. tkani
nyczerwoną i białą, a w lutym i sierpniu materiały na ornaty białe i fio
letowe 133. 21 stycznia 1641 r. kapituła postanowiła wysłać do Rzymu 40 f L 
węgierskich na obraz św. Teresy od Jezusa; 50 fI. węgierskich zapisa
nych testamentem przez Jana Jabskiego na kupienie ornatu do zakrystii 
i 20 fI. węg. na inne rzeczy sakralne do kościoła. Dnia 15 kwietnia po
stanowiono kupić kielich za 2.000 zł 134. W następnym roku, 15 maja, 
zakupiono drugi kielich za 1.500 zł. 

W czasie "potopu szwedzkiego" o. Ludwik od św. Józefa, przeor kon
wentu, wywiózł skarbiec kościoła do Wiednia, gdzie część zgromadzenia 
znalazła schronienie 135. Pozostałe w klasztorze naczynia, szaty, obrazy 
i bibliotekę umieszczono w 'skrytce, w której również ocalały 136. Po po· 
wrocie zakonników z Wiednia, w dniu 5 stycznia 1658 r. kapituła posta
nowiła ukończyć nakładem konwentu złoty kielich, na który starościna 
warszawska ofiarowała złoto i drogie kamienie 137. Kielich ten w dniu 
3 listopada 1690 r. kapituła P?stanowiła sprzedać na budowę klasztoru. 
Uzyskano na sprzedaż pozwolenie od Definitorium Generalnego. Jako 
powód podano brak funduszów na budowę, oraz zaznaczono, że zakrys~ 
tia posiada oprócz tego kielicha jeszcze dwa złote i 15 srebrnych z pa
tenami 138. Jednakże nowy~ piz~or konwentu o; Jerzy Brzostowski, chcąc' 
ratować cenną pamiątkę klasztoru, sprzeciwił się decyzji kapituły i spa
lił pozwolenie Definitorium Generalnego 139. Możliwość budowy zapew-' 
nił przez zdobycie fundatora w osobie kard. Miehała Radziejowskiego. 

W 1693 r.zakrystia poniosła znaczne straty. Skradziono drogie szaty, 
galony złote, łódkę do kadzidła i inne. Złodziejami byli chłopcy, którzy 
przychodzili do zakrystii. Skradzione przedmioty sprzedawali nie znanej 
nam jubilerowej. Jubilerowa jako rekompensatę ofiarowała dla zakrystii 
srebrny kielich bez pateny 140.~ O. Jerzy Brzostowski wnet uzupełnił stra
ty. Zdobył nowych dobrodziejów. Elżbieta Wieczorkiewiczowa ofiaro
wałasrebrny kielich z pateną. Ubogie kobiety ofiarowały dwa orna
ty 141. W169'ł r. Ranzowa podarowała cenny materiał na kapę. Drugą 
kapę otrzymał klasztor od Gabriela Wyhowskiego, dworzanina królewi::" 
cza Jana Jakuba. Kapa była przetykana srebrem. W 1 'ł00 r. przybyły' 
dwie dalmatyki z płaszcza króla: Jana III. 

W 1699 r. zakrystia poniosła olbrzymie straty. W nocy z 22 na 23 
lipca, w czasie Sejmu Generalnego, złodzieje skradli z zakrystii skar-

133 Acta capituli conventus varsaviensis k. 2-3. 
134 Tamże k. 9. " 
135 Liber iundationis k. '106. 
136 Tamże k. 99. 
137 Acta capituli conventus varsaviensis k. 22. 
138 Tamże k. 73., 
139 Liber fundationis k;184 .• 
140 Tamże k. 199. 
141 Tamże k. 206. 
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biec, tzw. 'skrzynię o trzech kluczach, zamykaną na dwie kłódki i osiem 
innych zamków. Rozbili ją nad brzegiem Wisły, obok pałacu Kazimie
rzowskiego. Znajdowały się w niej: 1. szczerozłoty ,kielich . mistrzow
skiej roboty - z diamentami, rubinami i perłami; 2; relikwia drzewa 
Krzyża. św. (dar księcia Adama Sanguszki) w złotym:r;elikwiarzu; 3. sre
brny relikwiarz św. Teresy; 4. przywilej Władysława IV, króla Polski, 
na fundację klasztoru warszawskiego, z pieczęcią w srebrnej puszce; 
5. pieniądze: 1.000 tynfów i 88 imperiałów na wydatki zakrystii; 6. dwa 
sygnety biskupie; 7. pieczęć prowincjała; 8. księgi kapituł prowincjal
nych i inne dokumenty. Rozbitą skrzynię z papierami znaleziono nad 
Wisłą i przyniesiono do konwentu. W 1700 r. schwytano trzech złodziei. 
Pod naciskiem wydali Zyda, któremu sprzedali skradzione rzeczy. Zło
dzieje ponieśli śmierć, Zyda wtrącono do więzienia, gdzie zmarł, otruty 
przez swoich wspólników 142 • 

. 'Wczasie powtórnej inwazji Szwedów w J 701 r., o. Tymateusz od 
św.'Damazego, przeor konwentu, wraz z kapitułą postanowił wywieźć 
skarbiec zakrystyjny 143. Sprzeciwił się temu fundator klasztoru kard. 
Michał Radziejowski. Mimo to karmelici cały swój sk<;irbiecoraz srebra 
i kosztowności karmelitanek bosych wywieźli, pod strażą. o. Karola Fe
liksa od św. Teresy, do Przemyśla. Stąd zaś przewieźli je do Leska 
i· umieścili w pałacu Jana' Franciszka Stadnickiego, wojewody wołyń,. 
skiego, fundatora klasztoru w Zagórzu; Przeciwnik Stadnickiego - Do
meski, urzędnik królewski, nasłał Szwedów na wojewodę, informując 

gen. Steinbocka o skarbach pałacu. W dniu 15 grudnia: 1702 r.generał , 
Steinbock najechał zbrojnie na Lesko. Wojewodę zabrał do niewoli, . 
a skarby uwiózł ze sobą. Z klasztornego skarbca uratowała się tylko 
skrzynka ze złotymi naczyniami, przechowywana w Inieszkaniu O. Karo-. . . . 

la Feliksa. 
Zrozpaczeni zakonnicy udali się do ks. kard. RadziejmArskIego z proś

bą o protekcję. Fundator zagniewany, że nie posłuchali jego rady, od
mówił pośrednictwa. Dodał bowiem: "Wielu mówi, iż idę za Szwedami, 
jeśli się zaś' wdam w tę sprawę, potwierdzę tym samym opinię pospól
stwa, prz~ciwko sobie. sam~mu" 144. Jednak po pewnym czasię kardynał 
uległ prośbom poszkodowanych. Napisał li~t do Pipera, doradcy króla 
szwedzkiego, oraz dwukrotnie interweniował.u samego Karolil XII. LJzy
sk~li też karmelici poparcie książąt Sapiehów, a nawet samej królowej 
Marii Ką.zimierY 145. Wskutek interwencji znakomitych protektorów, 
król szwedzki polecił zwrócić w całości zabrany skarbiec. O. Karol Fe
lil:\.'s udał-' się do obozu szwedzkiego (gdzie przebywał od 15 grudnia. 

142 Tamże k. 230. 
143 Tamże k. 345. 
144 Tamże k. 348. 
145 Klasztory karmelitanek bosych w Polsce, na Litwie i Rusi - Warszawa. Kra

ków 1902 s. 135. 
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1702 do 14 kwietniat't03 L) i przywiózł z powrotem rewińdykowany 
skarb. 

Dalsze losy zakrystii klasztornej nie są znane z powodu braku źró
deł. Wiadomo tylko, że w dniu 13 listopada 1 n8 L kapituła postano
wiła sprzedać niektóre naczynia srebrne z obawy. przed zabraniem ich 
na skarb państwa 146. Dochód przeznaczono na ozdobę. kościoła. 

6. RESTAURACJA KOŚCIOŁA 

Każdy budynek co kilka lat wymaga restauracji. Budowa kościoła 
karmelitówtrwałi:l kilkadziesiąt lat. Nic też dziwnego, że wkrótce po 
jej zakończeniu trzeba było restaurować świątynię. Już w ltl4 r. (dnia 
10 czerwca) Kapituła Konwentualna postanowiła sprzedać dom "Wie
czorkowski" na restaurację kaplicy Matki Bożej 147. W następnym roku 
(12 kwietnia) postanowiono sprzedać drugi dom, "Kirchemberkowski", 
z przeznaczeniem funduszu na budowę kościoła, podatki i inne cele 148. 

W trudnościaeh funduszowych, związanych z restauracją kościoła, 

przybył z pomocą karmelitom ks. Augustyn Adam Wessel, opat jędrze
jowski, rodzony brat Marii Józef y Sobieskiej. Jako wnuk po bracie fun
datora in voto- Alberta Wessela,pragnął w jakimś stopniu przyczy
nić się do wypełnienia nie zrealizowanych obietnic swoich przodków, 
Własnym nakładem opat. odnowił i przyozdobił część budynku kościoła. 
Swiadczy o tym wmurowany pod chórem muzycznym kartusz z herbem. 
Rogala Wesslów oraz .marmurowa tablica z napisem: 

"Deo, quo nihil melius solitudini qua nihil beatius, 
Virtuti, qua nihil oportunius, 
Hanc, a se renovatam ornatamque Edificii [I] partem 

Augu~tinus Wessel 
Abbas Andreovien[sis] consecfavit, dicavit, devovitque . 

Ą., D.lt16". 

Bartoszewiez zaznacza, że pierwotnie tablica z kartuszem herbowym 
znajdowała się ni;ld wejściem do kościoła 149,. a więc nad portaJem jego 
starej fasady.· W czasie budowy nowej fasady, tablicę przeniesiono dO 
wnętrza świątyni' i wmurowano' w ścianie pod chórem muzycznym. 
Z treści inskrypcji wyńika; że użyty zwrot: "hanc; a se renovatam orna
tamque aedificii partem" - od:riosi 'się do fasady, w której umieszczono 
tablicę. A· zatem Wessel odnowił i przyozdobił fasadę kościoła. Zapew,;. 

146 Acta capituIi conventus varsaviensis k. 201. 
147 Tamże k. 115. 
148 Tamżek. 117 •. 
149 Kościoły warszawskie. Warszawa 1855 s. 116. 
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ne w tym. też cza'sie powstało ogrodzenie cmentaL'za przed koś,ciołem,. 
oraz mąła dzwonnica murowana. ..":' .' .• 

Bernardo 13ellQtto Canaletto ok. 1780 L utrwalił na płótnie kościóŁ. 
karmelitów z cmentarzem i pałacem Radziwiłłów (ryc. 81). Cmentarz byŁ 
oddzielony od ulicy (Krakowskiego Przedmieścia).· ogrodzeniem muro~ 
wanym z cegły z kratami żelaznymi. W środku ogrodzenia brama głów-, 
na na cmentarz z boniowanymi filarami, sklepionymi wnękami i-wa;Z:Q
nami ną' szczytach, Z południowej strony cmentarza, w przedłużeniu __ 
ogrodzenia dzwopnica murowana, wysokością równa szczytowi niższej:. 
kondygnacji ;fasady. (Pierwotnie dzwonnica była drewnta,na. Wybudo--
wał ją cieśla Albert w 1676 fi za. 1.300 zł, według . planóW -zatwier<;lzo-, 
nych przez Definitorium Prowincjalne 150). Drewniana wieża sta~a z pć>ł
nocnej strony kościoła, obok kaplicy św. Wawrzyńca 151. 

, Na obrazie Canaletta, .wpołudnioWTIll. narożniku cmentarzapomię
dzy dzwonnicą a pałacem Radziwiłłowskim, znajduje się murowany do
mek. Był to. przytllłek: dla, czterech ub()gich" wzniesiony nakładem. W o j-, 
ciecha Bogdanowicza, obywatela warszawskiego, za zgodą Kapituły' 

Konwentualnej z dnia 31 stycznia 1747 r.152 · Ubodzy zobowiązani byli' 
sprzątać kościół ... 

Dla swej fasady kościoła karmelitów,schroger. opracowalodpowied-, 
nią dlajej artyzmu oprawę architektoniczną. Stworzył projekt dwupla-
nowego cmentarza 153. z kolumnowymi bramkami', sark()fagami, grupamL 
rzeźbiarskimi; ,Z jego południowęj strony zaprojektowąLdom z kolurn-, 
nadą. Projektu cmentarza jednak nie zrealizowano. Natomiast budowę:· 
oficyny z kolurnn~dąrozpoczęto:W 1781 r. Projekt Schrogera 'uległ zna--
cznymmodyfikacjom. ,. 

o dawniejszych renowacjach wnętrza kościoła wiemy tylko to, że, 

o. Klemens od Niepokalanego Poczęcia NMP (Tinelli), przeor klasztoru, 
w 1731r.i z upoważnienia przełożon.ego generalnego/zawarł umowę, 
z architęktem Józefem· Fontaną,o odmalowanie. kQściołaza 140. zł wę-
gierskich~54.Na.wstępie'swychprac Fontanaotrzymał za,datek w wys.,_ 
50 zł węgierskich., Następny przeor o. Grzegorz' od QfiarowaniaNMP:' 
(Toroszowicz) wraz z Kapitułą KOl1węntupJnąpostanowił .;zerwaćkon-
trald z Fontaną, z powodu zbyt wygórowanej- sumy i. brąku·funduszów._ 
Równoczęśniew dniu 3 lipca, 1732 r. postąnowiono zawrzeć nowy kon
trakt z' . architektem Józefem Scotti"Od;okończenie;malowania świątyni. 
za. 3D ,zł węgierskich, wypożyczonych od Wojciecha ~lil}s~~egom; 

150 Acta capituli conventus varsaviensis k. 52. 

151 Libe,r.:fundatio[Ljs.~.215 ... :.c' ;,.: h:" 

'152 Acta capituli conventus varsaviensisk. 16.1. ,J . ,: 
153 Gabinet Rycin ,BUW. BudQwnictwo -sakralne. 'Kościół j ;;klal!ztor Karmelitów-

Bosych nr 47-50. ' 
1&4 Acta capituli conventus varsaviensis k. 138. 
155 Tamże k. 138. 

28 - Zakon 00. Karmelitów Bosych 
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Kapitalnej renOWaCjI l restauracji kościoła dokonano dopiero w po
łowie XIX w. Wcześniejsze zabezpieczenie jego fundamentów przepro~ 
wadzono już w 1723 r. 156, ponieważ z powodu braku odwodnienia i mięk
:kiego gruntu piwnice i fundamenty zaczęły się rysować. Z początkiem 
XIX w. znów rysy pojawiły się na fasadzie świątyni. Karmelici powia
,domili o niebezpieczeństwie prefekta Departamentu Warszawskiego. 
Pismem nr 1037 z dnia 25 sierpnia 18io r. prefekt zwrócił się do Stani
sława Węgrzeckiego, prezydenta miasta, o wysłanie miejskiego bu
-downiczego do zbadania rysów kościoła. Delegowany budowniczy mia
.sta Zaczkowski (pismem z dnia 10 września 1810 r.) powiadomił Wę
grzeckiego o porysowaniu fasady kościoła - "co jednak żadnym nie
'bezpieczeństwem nie grozi" 157. Nareniorit trzeba było poczekać jeszcze 
,35 lat. 

Dopiero przeor o. Bruno Wojciechowski pismem z dnia 9 września 
1845 r. zwrócił się do Rządu Gubernialnego Warszawskiego o remont 
:kościoła, przysłanie budowniczego w celu zrobienia kosztorysu i o wy
jednanie funduszu na restaurację 158. W odpowiedzi na prośbę przeora 
'Rząd Gubernialny wysłał Konopkę, adiunkta budowniczego gubernial
nego, dla zbadania potrzeby restauracji. Dnia 14/26 lutego 1847 r. o. Bru
:no Wojciechowski prosf ponównieo przyspieszenie remontu i wykona
nie kosztorysu, ze względu na niebezpieczeństwo zwalenia się murów 
'kościoła. Do podania załącza orzeczenie budowniczego, który uznał·ko
'nieczność szybkiej restauracji fundamentów fasady kościoła oraz pole
'cH zabezpieczyć mury przez podstemplowanie, zanim nie nastąpi restau
racja 159. W odpowiedzi na pismo klasztoru, Sekcja Wyznań Komisji Rzą
,d owej Spraw Wewnętrznych i Duchownych pismem z dnia 14/26 lutego 
1847 r. L. 27631/2296 wyznaczyła BakuIskiego, budowniczego gubernial
'nego. do opracowania kosztorysu restauracji kościoła 160. Kosztorys Ba
kulskiego określony na sumę 16.326 rublisr. 61 kóp. został zatwierdzony 
'przez Rząd Gubernialny. Fundusz ten okazał się za mały. Przekonał się 
'0 tym delegowany przez Komisję członek Rady Budowniczej· Gołoński. 
S'twierdził on, że zaprojektowane prace restauracyjne są tylko zabezpie
oczeniem przed dalszą ruiną budynku. Należałoby jednak wyreperować 
'gruntownie dachy, odrestaurować ściany wewnętrzne i zewnętrzne, prze
robić całkowicie ramy okienne, 'a pr.zed~ wszystkim odnowić fasadę koś
doła. Na powyższe szczegóły Gbłońskiprzedłożył jeszcze dodatkowy 
kosztorys na 6.903 rubli sr. 71 kop. Ponieważ Komisja Rządowa Spraw 

156 Tamże k. 128. -, ~-

157 AGAD w Warszawie. Komisja Wojewódzka Mazow. i Rząd Gub. WaTsz. sygn. 
'962. Akta Karmelitów Bosych w Warszawie k. 58-62.' 

158 Tamże sygn. 933/II. Aktci Karmelitów Bosych w Warszawie przy ul. Krakowskie 
,Przedmieście k. 119. 

159 Tamże k. 159. 
180 Tamże k. 162. 
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W~wnętrznych i Duchownych nie dysponowała funduszami na ten cel; 
kosztorys z planami roboczymi, w dniu .17/29 sierpnia 1848,r. m 397ft 
/26705 odesłała Radzie Gubernialnej 161. W odpowiedzi sekretarz stanu, 
przy Radzie, Administracyjnej zakomunikował KOlllisji Rżądowej ode-
zwę m,in.istrasekretarza stanu (z dnia 24 listopada) 6 grudnia 1848 r., 
m ,2695), zawierającą upoważnienie cara Mikołaja Ido udzielenia. 
00. karmelitom bosym na: restaurację kościoła sumy 6.903 rubli, sr. 
71 kop. z funduszu zarezerwowanego do dyspozycji "Jego CesarskieJ; 
Mości". 

Według rozHczenia z sumy tej przeznaczono 162: 

na przerobienie dachów nad kościołem 
na restaurację fasady z ciosowego kamienia 
na odnowienie ścian wewnątrz i zewnątrz 
kościoła 

na przerobienie sklepień fundamentów fasady 
na nowe okna i naprawę posadżki marmurowej 
na ekstra ordynarię 

2.214 rubli sr. 83 kop._ 
2.284 rubli sr. 56 kop~ 

509 rubli sr. 28 kop. 
604 ruble sr. 4 kop~ 

'721 rubli sr. 
570 rubli sr. -

Razem 6.903 ruble sr. 71 kop .. 

Po załatwieniu wszelkich spraw drogą administracyjną, Rząd Gliber-
nialny w dniu 30 kwietnia 1849 r. wezwał przedsiębiorstwa budowlane, 
przetargiem publicznym do wykonania robót restauracyjnych kościo
ła 163. W wyniku licytacji mistrz murarski Józef Makowski zobowiązat 
się przeprowadzić restaurację świątyni za sumę 6.614 rubli srebrnych 164. 

Na dozorcę prac remontowych Komisja Rządowa powołała Maksymilia-
na Pawłowskiego, budowniczego kla'sy I, a kierownietwo całością prac: 
powierzyła Stefanowi Balińskiemu, architektowi i generalnemu budo-
wniczemu 165. 

W zatwierdzonym kosztorysie pominięto jednak wydatki na roboty' 
blacharskie, dlatego przydzielono jeszcze dodatkową sumę -483 r. sr., 
70 kop. na ich pokrycie. Kapitalny remont świątyni karmelitańskiej zo
stał przeprowadzony w latach 1849-1851. Architekt Baliński w dniu 
12/24 września 1851 r. przedłożył rządowi protokół odbiorczy restaura-
cji kościoła 166. 

Po zakończeniu remontu ks. Jan Dekert, prałat i archidiakon, poświę-
cił odb.bwioną świątynię w13 niedzielę po Zesłaniu Ducha Św., 18 sierp-, 
nia 1850 r.167 W uroczystości wzięli udział: ks. bp Antoni MelChior Fi-· 

28' 

161 Tamże k. 189. 
162 Tamże k. 205. 
163 Dziennik Urzędowy Guberni Warszawskiej 1849 ,r; nr 19 s. 451. 
164 AGAD sygn .. 933/II. Akta Karmelitów Bosych w -Warszawie s. 275. 
165 Tamże s. 257. 
166 Tamże s.383. 
167 Acta capituHconyentus vąrsaviensis k. 243. 
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jałkowski (bp hermopolitański, ad:ministrator warszawski), ks. Maciej 
Narllsiewicz (dziekan warszawski), TomaszLeBrun (sekretarz rady 
. administracyjnej, radca stanu), Brujewicz (radca stanu, dyrektor prze-o 
:mysłu i rzemiosła), WojciechSkowro:ński (referendarz stanu, dyrektor 
'wydziału wyznań), Andrault (prezydent miasta), Rogoziński(prezes ge
neralnyarchiwum Królestwa Polskiego), Stefan Baliński (a rchitekfi bu
downiczy gubernialny) oraz Józef Makowski (budowniczy). 

Po restauracji kościoła należało odnowić również jego wewnętr.zrie 
urządzenie. Energiczny prowincjał i zaTazem przeor klasztoru - o.Bru
no Wojciechowski wszelkimi sposobami zabiegał wokół tej sprawy. 
"W 1852 r. w kaplicy Chrystusa Ubiczowanego wzniesiono nowy ołtarz 
'(wykonany przez Fryderyka Kuczyńskiego według planów Adama No
wickiego). W 1853 r. odnowiono ołtarze Matki Bożej Różańcowej i Imie
niaJezus (odnowienia dokonali rzeźbiarze Trajund i Zweiback) 168. 

'W następnym roku karmelici uzyskali pozwolenie Rady Administracyj
nej (z dnia 13/25 lipca 1854 r. nr 23965) na wewnętrzną restaurację koś
'cioła, szczególnie na odnowienie wielkiego ołtarza i dwóch bocznych 
w transepcie oraz ambony, a także na powiększenie chóru muzycznego 
j sprawienie nowych organów 169. Kosztorys odnowienia wymienionych 
·obiektów ustalono na 7.648 rubli sr. 201/2 kop. Z powodu braku fundu
"SZÓW, Rada Administracyjna pozwoliła karmelitom zbierać ofiary na ten 
-cel w całym kraju przez okres jednego roku. Namiestnik królestwa Pas
kiewicz w imieniu cara Mikołaja I przeznaczył na ambonę i nowe orga
ny sumę 1.000 rubli sr.17O• Zakończeniem restauracji kościoła była bu
-<lawa nowej kaplicy, a właściwie przebudowa - dokonana przez Hen
ryka Marconiego(1859-1863) - dla rzeźby Chrystusa w grobie dzieła 
:Sosnowskiego. W tym czasie drugie dzieło Sosnowskiego - Anioła 

Zmartwychwstania - umieszczono w nawie głównej kościoła, naprze
·ciw ambony. Na postumencie napis: "Pamięci Bronisława w 1828 r. 
i Eugeniusza w 1845 r. zmarłych,h. Nałęcz, Sosnowskich, poświęca brat 
l. O; Sosnowski". 

'1. BUDOWA KLASZTORU 

Za pozwoleniem bpa Andrzeja Szołdrskiego z 2 listopada 1639r.l7l, 

,aktem intromisji w dniu 24 listopada tegoż roku,.karmelici bqsi weszli 
w prawne posiadanie drewnianego dworku, zapisanego im przez Barba-

168 Tamże k. 247. 
169 AGAD w' Warszawie. Komisja Woj. Mazow. i Rząd Gub. Warsz, "sygn. 933/II. 

.Akta Karmelitów Bosych w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście s. ·501. 
170 Tamże. 

171 Ks. Józef N o w a c k i. Dzieje archidiecezji poznańskiej. T. II. Archidiecezja 
,poznańska w granicach historycznych i jej ustrój. Poznań 1964 s.' 768, 
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rę Krasicką, wojewodzinę podolską.· Dwór ten, po przepf'Owadzo:nejako~ 
modacji, służył za klasztor. W panoramicznych. widokach Warszawy 
Gabriela Bodenehra 17~. i E. J. Dahlberga 173 z p'ołowy XVIL w. klasztor 
karmelitów bosych przedstawiony jest jako dom jednopiętrowy· z da
chem dwudziałowym, .napodobieństwo litery M. Ze sztychu Jana 
Krzysztofa Haffnera wynikałoby, że składał się on z trzech budynków 
ze sobą połączonych, z oddzielnymi. dachami dwuspadowymi' i oknami 
w szczytach. 

Dnia 10 maja 1656. r. Szwedzi spalili klasztor wraz z innymi budyn
kami Krakowskiego Przedmieścia. Zgromadzenie schroniło się do zamku 
królewskiego i przebywało. lam aż do 16 lipca. W tym. czasie zakonnicy 
przygotowali sobie prymitywne mieszkanie wewnątrz murów. wznoszo~ 
nego kościoła 174. W 1660r. o. Ludwik od św. Józefa,. przeor konwentu, 
zbudował .dla zakonników-kilka cel 175 z funduszów obligacyjnych,uzy
skawszy na to zgodę Kapituły Konwentualnej w dniu 13 czerwca 176. 

Na Kapitule Prowincjalnej w Lublinie, w dniu 8 maja 1661 r. wybrano 
na przeora klasztoru warszawskiego o. Mateusza od św. Michała. Po 
objęciu urzędu rozpoczął on restaurację klasztoru zniszczonego przez 
Szwedów. ZbudowiH dla zakonników 20 cel mieszkalnych, wewnątrz 
tynkowanych. Cały klasztor połączył ze wznoszonym kościołem. Zbu
dował chór zakonny nad zakrystią w północnym narożniku kościoła. 
W klasztorze przebywało 12· ojców kapitularnych, kilku kleryków odby
wających studia' teologiczne i bracia konwersi. W 1671 r. prawie całe 
zgromadzenie musiało opuścić konwent z powodu zarazy. Część zakon
ników udała się dó klasztorów w Poznaniu j Grodnie, a część zamiesz·
kała na folwarku wsi Szopy 177. W tym czasie w konwencie warszawskim 
trżech ojców i trzech braci padło ofiarą zarazy. Między innymi zmarł 
przeor o. Jozafat Tyszkiewicz, ogromnie zasłużony przy budowie koś
doła. Na jego miejsce wybrano o. Kazimierza od, Wniebowstąpienia 
Pańskiego. 

ąprawą pilną i ważną dla: klasztoru było ogrodzenie go murem klau
zurowym. W tym celu karmelici zawarli kontrakt z Jerzym Lubomirskim, 
marszałkiem wielkim koronnym. Z powodu pochyłości i wilgotności ba
giennego' terenu, konwent, odstąpił Lubomirskiemu 10. łokci ogrodu od 
strony Wisły, z narożnikiem południowym. Marszałek zaś zobowiązał 
się zapłacić 1.400 zł i zbudować swoim nakładem mur z dwóch stron: 
od. pała~u i od Wisły 178. Na przeszkodzie temu przedsięwzięciu stanęła 

172 Muzeum Narodowe w Warszawie. Dz. Graf. Pol. nik!.. 28056. 
173 P u f f e n d o r f. De rebus a Carolo Sveciae rege gestis. Niirnberg 1696 .. 
174 Liber iundationis k. 98. 
175 Tamże k. 106. 
176 Acta capituli conventus varsaviensis k. 26. 
177 Liber iundationis k. 130. 
178 Acta capituli conventus varsaviensis k. 48. 
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jednak śmierć Lubomirskiego (we Wrocławiu). Pałac przeszedł w posia
danie Michała. Radziwiłła, wicekanclerza i hetmana polnego WKL. 
W dniu 10 czerwca 1676 r. kapituła postanowiła wznowić kontrakt z Ra
dziwiłłem. Kontrakt ten znów nie wszedł. wżycie z powodu śmierci Ra~ 
dziwiłła 179. Jego syn Karol Stanisław, niechętny był karmelitom i roz
wiązał umowę 180. Dopiero w 1682 r. o. Zygmunt od Ducha Sw. (Kazi
mierz Wicher ski)" przeor klasztoru; zgromadził materiały i rozpoczął 

budowę murów 181. Podkanclerz (Karol Radziwiłł) zaprotestował przeciw 
wznoszeniu muru w pobliżu jego pałacu, wszczynając proces w· sądzie 
nuncjatorskim w Warszawie. Na miejsce budowy przybył osobiście Opi
tius Pallavicini, nuncjusz apostolski, wraz z komisją. Ponieważ odległość 
murów od pałacu wynosiła ponad 30 łokci, sąd wydał wyrok pomyślny 
dla karmelitów 182. Klasztor i ogród otoczono murem. W 1695 r. (29 listo
pada) Ę{apituła Konwentu pozwoliła podkanclerzowi zbudować spichlerz 
w narożniku nad Wisłą 183. _Po objęciu urzędu. kanclerza WKL, Karol 
Stanisław Radziwiłł, pragnąc ozdobić swój pałac, prosił karmelitów o od
stąpienie 10 łokci ogrodu od strony Wisły. W zamian za to Radziwiłł 
dał im 10 łokci swego ogrodu i podpisał wieczysty oblig na 100 f L Ka
pituła przychyliła się do prośby kan.clerza w dniu 16 września 1698 r.184 

Definitorium Generalne w Rzymie w dniu 19 listopada 1699 r. zezwoliło 
na tę zmianę, polecając przesunąć mur dalej 185. 

W 1682 r., po wybudowaniu ogrodzenia, karmelici położyli funda
menty pod wschodnie skrzydło domu zakonnego (od strony Wisły) 186. 

W ogrodzie założyli sadzawkę na ryby, połączoną kanałem z rzeką. 
> Drewniany klasżtor chylił się ku upadkowi. Groziła mu ruina. Toteż 
w dniu 5 lutego 1686 r. Kapituła Konwentu postanowiła rozpocząć budo
wę nowego murowanego domu 187. Dla zdobycia funduszów postanowio
no sprzedać drewniany budynek, położony na· Krakowskim Przedmieś
ciu, międzypał.acem Radziwiłła a dworem generała Debiusza, w miej.,. 
scowości zw. "Gostowskie" i "Ostrorożyna". Definitorium Generalne 
w Rzymie w dniu 30 marca 1686 f. udzieliło pozwolenia na sprzedanie 
nieruchomości, polecając jako warunek przenieść ciążącą na niej obli
gację wieczystą 116 mszy św. na inne dobra nieruchome lub sumę ka
pitalną, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży obrócić na budowę klaszto-

179 Liber illndationis k. 129. 
180 27 paźdz. -1679 r. karmelici odstąpili Radziwiłłowi działkę ziemi za 1.000 zł 

pod budowę łaźni. Acta capituli ... k. 55. 
181 Liber iundationis k. 155. 
182. Tamże k. 155. 

- 183 Acta capitllIi conventlls varsavie"nsis k. 83. 
184 Tamże k. 88. 
185 Tamże k. 91. 
186 Liber iundationis k. 156. 
187 Acta capitlIli conventlls varsaviensis k. 68. 



XII. KLASZTOR' WNIEBOWZIĘCIA 'W WARSZAWIE 439 

ru188• Za dom· karmelici otrzymali 6.000 zł. Obligację wieczystą prze
nieśli na sumę 1.000 zł zabezpieczoną na dobrach Gołków, spadkobier
ców Boratyniego. Jeszcze w lutym 1686 r.sprzedali 35 000 cegieł 189. 

Z uzyskanej sumy wyposażyli cegielnie, zapewniając większą prociuk
cję. W latach 1686-1690 przygotowano materiały do budowy. Ola zdo
bycia funduszu o. Agatanioł od Zbawiciela, przeor,' zwrócił się do króla 
Jana III Sobieskiego o wsparcie klasztoru w budowie. Przywilejem 
z dnia 30 lipca 1688 r. Sobieski polecił skarbnikowi wypłacać karmeli
tom co roku po 500 zł przez okres 5 lat 190. Po upływie tego czasu, pro~ 
longował przywilej jeszcze'na następne 3 lata. 

W 1690 r. przystąpiono do budowy. Dnia 13 kwietnia kapituła posta
nowiłazawrzećumowęzBenedyktem, majstrem. murarskim, o założenie 
fundamentów klasztoru od strony pałacu Radziwiłła i elewację dwóch 
ścian pod cele zakonników, za sumę 1.300 zł i 4000 cegieł 191. Prace mu
rarskie rozpoczęły się już w kwietniu. Założenie fundamentówpyło 

utrudnione z powodu miękkiego gruntu, użyto więc do nich dużych 
bloków kamiennych spojonych mocną zaprawą murarską. Na nich 
wzniesiono mury i 4 cele wzorcowe 192, 

Dla zdobycia funduszów na dalszą budowę, konwent zaciągnął po
życzkę 1.000 zł; oraz w dniu 24 sierpnia 1690 r. postanowił sprzedać dom 
"Bremerowski", darowiznę Elżbiety Bremerowej, matki o.Derp.etregood 
Ofiarowania NMP. Dom kupił Wawrzyniec Srzednik za.B.500 zł. DeUni
torium Generalne zgodziło się na tę transakcję dnia 9 października 

1690 r.193 Z otrzymanej sumy przeznaczono 5.000 zł na zakupienię real
ności zw. "Scholasterią", a należącej do Kapituły Katedralnej św. Jana; 
położonej w' bezpośredniej styczności z klasztorem,. gdyż realność ta 
okazała się konieczną podbudowę nowego klasztoru. Nabycie.jej jednak 
nie było łatwe. Ilekroć dochodziło do. zawarcia kontraktu kupna i .sprze
daży, kanonicy anulowali ofertę: Nie pomogła nawet protekcja kard. 
Radziejowskiego 194. (Dopiero w 1129 r. udało się karmelitom kupić 
"Scholasterię", odległą o 5 łokci od refektarza 195). Wobec tego, kapituła 
całą sumę za sprzedaż domu przeznaczyła na· budowę klasztoru. Ponad
to, o. Mateusz od św. Jana Ew. (Rogaliński), za zgodą kapituły postano
wił na ten cel sprzedać złoty kielich. pochodzący z donacji Grzybow
skiej. starościny warszawskiej. Uzyskał nawet zgodę Definitorium Ge
neralnego. Dnia' 6 listopada 1690r. o. Piotr Jakub a S.Mariaprzeprorra-

188 Tamże k. 67. Por. Liber fundationis k. 165-166. 
189 Actacapituli conventus varsaviensis ·k. 68. 
190 Liber iundationis k. 176. 
191 Acta. capituli conventus varsaviensis k.72 .. ' 
192 Liber iundationis k. 181. 
193 Tamze k. 182--'-183. 
194 Tamże k. 18~. 

195 Acta capituli conventus varsaviensis k.133. 
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dził wizytację generalną w klasztorze. Nakażał:onprzeorowi i dyskre
tom: pod sankcjami złożenia z urzędu, aby zakupili wystarczającą -ilość 
drzewa- na wypalenie cegły do dalszej'budowy klasztoru. Sumę 458 zł 

węgierskich przyznaną dekretem sądu asesorskiego z dnia 24 kwietnia 
1690 L, od Jerzego Tyszkiewicza, starosty abelskiego, wizytator polecił 
zużytkować również na budowę klasztoru 196; 

8. KS. MICHAŁ RADZIEJOWSKI, 
PRYMAS POLSKI, FUNDATOREM KLASZTORU (ryc. 80) 

Kiedy ks. kard. Michał Radziejowsikidowiedział się za pośrednic
twemswego siostrzeńca o. Jerzego Brzostowskiego (ryc. 84) .o trudnym 
położeniu klasztoru pod względem finansowym i o zamiarach sprzedaży 
złotego kielicha na budowę, wspaniałomyślnie ofiarował -- karmelitom 
swą pomoc. W 1691 r. na ręce o. Piotra Damiana od św. Tomasza (Ko
zaczyńskiego) , przeora konwentu, złożył 6.000 zł na budowę. Taką samą 
sumę ofiarował w następnym roku 197. Zapewnił klasztorowi stałą pomoc 
w budowie. Wkład jego przyniosłwidoczne skutki. Już w 1692 L najęto 
większą ilość murarzy. Zgmroadzono niateriałyi znacznie podciągnięto 
mury 198. W 1693 r. ukończono budowę skrzydła od strony pałacu Ra
dziwiBowskiego. -Założono wiązania dachowe i dachówkę sprowadzoną 
z Gdańska. W dwóch kondygnacjach przygotowano dwanaście cel do 
zamiesZkania. W tym też roiku zgroma:dzenie przeniosło się do nowych 
cel 199. 

Na Kapitule Prowincjalnej, odbytej w klasztorze Niepokalanego Po
częcia NMP. w Krakowie w kwietniu 1694 r., przeorem klasztoru war
szawskiego został o. Jerzy od św.~Wojciecha (Brzostowski), spokrewnio
ny z wielkimi rodami ojczyzny i z samym kardynałem Radziejowskim. 
Przyczynił się on w największym stopniu do ukończenia i wyposażenia 
kościoła i konwentu. Natychmiast po objęciu urzędu przystąpił do budo
wy klasztoru. Skrzydło wschodnie od strony Wisły ukończono, otynko~ 
wano i wybielono. Podobnie otynkowall'ofront konWentu- od strony 

196 Arch. Archidiec. -Warsz. C-5-2. Liber acceptarum et expensarull1 Jabricae con-
ventus CarmeIitarum Discale. Varsaviae k. 50-51. 

197 Liber Jundationis k. 194-195. 
198 Tamże k. 198. 
199 O. Jerzy od św. Wojciecha (Stanisław Brzostowski) ur. w 1648 r. w woj. 

rawskim. Studiował retorykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do nowicjatu wstąpił 

w Krakowie 26 maja 1668 r. Prof. złożył 26 maja 1669 r., Studia filozoficzno-teologicz
ne ukończył w Lublinie. Pełnił urząd przeora w konwentach VI Wilnie, w' WiśIiiczu 
i trzykrotnie w Warszawie. Piastował urząd prowincjała i dwukrofnie definitbra ge
neralnego. Inicjator budowy klasztoru w Zagórzu i domu karmeljtanek Iia Wesołej 
w Krakowie. Zmarł w Rzymie, dnia 29 czerwca 1721 r; 
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miasta i zamku królewskiego 200. Wykończono tam cele w dwóch kondy
gnacją:ch, przezzastklepienie;otynkowanie" położenie podłóg,okień 
i drzwi. W tym też roku, rozebrano:·dtewI1iany refektarz i korytarz od 
południa, i zało,żono fundamenty kamiEm;nepod nowy. 

W 1695 r. ukończQno budowę korytarza (od strony południowej i za
chodniej w pobliżu kości'ola), długiego na. 30 łokcLZ parteru 'na drugą 
kondygną.cję wyprowadzono szeroką klatkę schodową. Chór przeI1iesio~ 
no ze strony północnej na stronę południową. Zrobiono W nim nową po
dłogę, postawiono nowe ławki, piec i ołtarz z obrazem Matki Bożej, wy
malowanym kosztem konweńtu: Zlotony ołtarz do chódl Ufundowała 
księżna Ludwika Czartoryska, wdowa po Antonim Czartoryskim 201. 

W tym też roku założono fundamenty pod: refek.tarz w skrżydle północ
nym 202. Zbudowano je z bloków kamiennych, zakupionych od wieśnia-
ków we wsi Szopy. ' . " ." , 

Na wiosnę 1696 r. kontynuowano budowę refektarza. Założono fun
damenty pod kuchnię i "hypokaust". W kuchni wykopano studnię, 
w której wody na 8 łokcLObok ustawiono zbiornik na wodę ż grubych 
bierwion dębowych. W kuchni' też zainstalowano umywalnię karnienną. 
Ponad refektarzem postanowióno wybudować bibliotekę, auad kuchnią 
magazyn, celę i lektori,um 203. ' 

W następnych latach (1697......:....1700) wykończono i całkowicie wyposa
żono refektarz oraz k~chnię. Na korytarżliprzed refektarzem umiesz
czono lawaterz' z herbem "Juriosza" Radziejowskiego zrobiOnym z bia
łego marmuru. Obok refektarza, w miejscu dżiękciynieniapo pósiłkach, 
zbudowano ołtar'z według planów prlywiezionych z Włoch przez o. Je
rzego Brzostowskiego., Po bokach ołtarza herb domu Ęadziejowskich 
~, • J, ," ',,' " , 

z insygniami kardynalskimi w arn;taturze.,;Pod refektar:z;emurządzono 
pięć ubikacji" z kanałeIIt odprowadzającJm wodę do ogrodu: ' , 

Na miejscu dawnego klasztoru drewnianego, o. Jerzy Brzostowski 
wybudował furtę klasztorną z plebanią (c1austrum exterius),połączoną 
korytarzem z właściwymkliisztorem (eIaustrum interius). Obok wybu
dował klątkę schodową~', Na piętrze wyikotLczył 'cele, mieszkalne 204. 

W marcu i kwietniu 170Q r. wybudował skarbiec (uIIl;ocniony kiat~l.Ini), 
do którego kard. Radziejowski przekaz~ł swe kosztownoścLW 1701r. 
fundator złożył przeszło 10.000 zł na zpudowaniebalustiady.kamiennej 
na skarpie w. ogn~o.z~ę klp.sztornym.Podzielona na,kilka segmentów, wy
lożo,na zostałei. t~alkaml. W następnych lą.tąch położono pos.adzkę na ko: 
rytarzach. Ukoionow~nie~ budowy kiasztoru 'miało byt mauzoleum 
kard. Radziejowsikiego, wybudowane na wzór mauzoleum Adriana 

200 Liber fundationis k. 200 . 
. 2~l':TaIilże k., 205. -:. ' .. 

202 Tamże. 

203 Tamże k. 211. 
204 Tamże k. 307. 
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w Rzymie 205. W tym celu zwieziono Wisłą olbrzymie głazy i kamienie, 
składając jew ogrodzie klasztornym. Plan nie został zrealizowany. 

W dowód wdzięczności dla fundatora klasztoru, na ścianie wscho· 
dniej wewnętrznego dziedzińca karmelici wmurowali z czarnego marmu· 
ru herb "Junosza" Radziejowskiego, w barokowym kartuszu pod kardy
nalskimkapeluszem. W otoku herbu umieścili napis: "Michael S. R. E. 
Presbiter Cardinalis Radziejowski". Poniżej kartusza w 1699 r. umiesz
czono tablicę marmurową z następującą inskrypcją: 

Eminentissimo et Reverendissimo S. R. E. tit. S. 
M. de Pace Presbytero Car din ali Radziejowski 
Archiepiscopo Gnesnensi Legato nato Regni 

Poloniae et M. D. L. primoque 
Principi, serenissimis regibus Michaelis I cognato, 
J oannis III nepoti, prudenti sub interregno 
Moderamine, constanti sub turbine, 
Reipublicae fortitudine, zelo ac pietate Patriae 
Patri, ob spretum nominandi ac coronandi, in 
Publica discordia fastum, re et nomine primati 
Religionis catholicae propugnatori, 
Morum ac ecclesiasticae disciplinae restauratori. 
Coenobii hujus fundatQri, pauper sed in 
Votis dives Carmel[itarum] Discal[ceatorum] Religio nunquam 
moriturae gratitudinis monumentum posuit 

Anno Domini 1699. 

Z wdzięczności za fundację klasztoru, na wniosek przeora warszaw
skiego o. Piotra Damiana od św. Tomasza, w dniu 8 maja 1694 r. Kapi
tuła Prowincjalna (zebrana w klasztorze Niepokalanego Poczęcia w Kra
kowie) ustanowiła specjalne modły o pomyślność dla prymasa Radzie· 
jowskiego, a po śmierci modlitwy w całej prowIncji jak za zakonnika 206. 

Z polecenia przeora o. Jerzego Brzostowskiego jeden z ojców war
szawskich - prawdopodobnie Rudolf od śś. Piotra i Pawła (Martini) -
napisał życiorys kard. Radziejowskiego, który wydany został w Wene
cji pt.: Aquila Gallica inter lilias 207. Kronikarz wspomina, że jeden 
egzemplarz znajdował się w bibliotece konwentu 208; 

Uzasadniona była wdzięczność karmelitów dla fundatora. Jego wkład 
w budowę klasztoru był wielki. Według dochodów księgi fabrycznej 

205 Tamże k. 300. 
206 AKC 20. Ex hac parte libri inveniuntur tum epistolae primorum s. N. Congre

gationls patrum nostrorum, tum ordinationes general. k. 13. 
207 Liber fundationis k. 277 . 
• 08 Tamże. 
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konwentu 209, Radziejowski w latach 1691--.c,-1'ł05 złożył zakonnikom na 
budowę 111.097 zł 10 gr~ Ponadto, w swoim testamencie zapisał 

10.000: zł nakoIiserwację klasztoru, restaurację dachów/ okien i całego 
budynku 210. ' 

W dniu 12 października 1705 r. w Gdańsku prymas Polski ks. kard. 
Michał Radziejowski zakończył życie 211. Wiadomość o śmierci funda
tora napełniła smutkiem zgromadzenie. W dniu 29 marca 1706 r. Kapi
tuła Konwentucilna na wieczne czasy zobowiązała się względem funda
tora do następujących obligacji: corocznie w dniu 12 października uró
czysty aniwersarz, z mszami wszystkich 'kapłanów klasztoru; ponadto 
w każdym tygodniu dwie godiiny mod)itwymyślnej, dyscyplinę i lita
nie 212. Wdzięczność karmelitówr'przetrwała'aż do kasaty. 

Po śmierci fundatora budowa konwentu została doprowadzona do 
końca. Przekazy historyczne nie wspominają o dalszej budowie. Zapew
ne drobne szczegóły pozostały do wykończenia. Wiadomo tylko, <że 
w dniu 19 listopada 1748 r. kapituła postanowiła sprzedać dwie armaty 
spiżowe na wybudowanie bramy do ogrodu 213. Armaty zakupione zo
stały przez o. Ignacego od Matki Bożej. Anielskiej. (płomińskiego), prze
ora konwentu w l. 1742':"""1745, za sumę 100 zł od Grabowskiego, skarb
nika królewskiego. Przeznaczono je pierwotnie na dzwony. Później na 
ołtarz główny św. Józefa. Wreszcie o. Klemens Tinelli, przeor, sprzedał 
armaty księciu Radziwiłłowi, podczaszemu W. K. Lit., za 130 zł. Za uzy
skany fundusz zbudował popiżej skarpy bramkę, przesklepioną półokrą
głą arkadą ż trÓjkątnym szczytem. W tympanonie umieszczono kartusz 
herbowy Radziejowskiego z napisem na fryzie: "Dignus est Agnus ap e
rjre et accipere gloriam, hon[oJrem et benedictionerri"(Apoc. 5). 

Marek Kwia.tkowski 214 określa czaspowstani~ bramki na lata dzie
więćdziesiąte XVII w; Jako projektodawcę przyjmuje hipotetycznie Tyl
mana, który w tym czasie pracował dla karmelitów (projekty ołtarzy). 
Skoro jednak bramka powstała w połowie XVIII w., należałoby raczej 
przypisać autorstwo architektowi tego okresu. Nie jest jednak wyklu
czone wcześniejsze powstanie projektu. Za Tylmanem przemawia chro-
nologia' budowy ogrodzenia klasztornego. ' 

209 Arch. Archidiec. Warsz. C-5~2. Liber acceptarum et expensai"um fabricae con-
ventus Carinelitarum Discalc. Varsoviae 1678~1796; 

210 Tamże k. 145. 
211 Tamże. 

212 Acta capituli conventus varsaviensis k. 10l. 
218 Tamże k. 166. 
214 Marek K w i a t k. o w s ik. i. W związku z ,siedemnastowiecznymi reliktami. 

"Rocznik Warszawski" III 1962 s. 49. 
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9. ARCHITEKTURA KLASZTORU 

Klasztor w :kształcie czworoboku prostokątnego, usytuowany jest na 
Skarpie po stronie północno-wschodniej ściany prezbiterialnej kościoła; 
Od południa graniczy z pałacem Radziwiłłowskim, od wschodu za mura
mi ogrodu biegnie ul., Furm.ańską, aod <północy Bednarską. 'Ściana po
łudniowego skrzydła jest przedłużeniem murów kościoła,' ił właściwie 
zakrystii. Skrzydło południowe posiada 35 m długości i 15 m SZeLi 
skrzydło wschodnie 66 m dł., 1,5 m szeLi północne - 42,5 m dł., 15m. 
szeLi zachodnie, przyległe kościołowi - 60 m dł., 1,5 m szer. Budynek 
klasztorny dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Pomieszczenia i koryta .. 
rze łączące skrzydła poszczególnych 'kondygnacji; sklepione kolebkowo 
z oknami w lunetach. Wśrodiku cźworoboku - wirydarz o wymiarach 
l',5X2',5 m. ,Klasztor budowany według planu więksżego.Konstytucje 
przewidywały dla niego oprócz oficyn -45 cel mieszkalnych oraz ~1 
cel dla chorych 215. Przepisy dotyczące wymiarów nie zostały całkowi
cie zachowane. Oto kilka przykładów: 

Chór zakonny powinien mieć dł. 40 palm 9,60 m- ma 8,60 m. 
Refektarz rr ", dł. 60 palm - 15,84 m- ma 16,84 m. 
Cela zakonna 

" .I,J szer. i 
dł. 13 palm - 3,12 m- ma szer. 3,15, 

dl. 4,10 m. 
Korytarze 

" . , szer . - ma '2,80 
10 palm 2,40 m i 3,00 m., 

Niektóre oficyny zostały~ przebudowane. Nie można dziś ustalić ich 
oryginalnych wym~arów. Na· parterze skrzydła południ:owegoznajduje 
się obecnie kaplica seminaryjna (o wymiarach 6,10 X 18 m), powstała 

z' dwóch lub trzech mniejszych sal klasztornych. W trzech kondygna
cjach wschodniego skrzydła mieszczą się cele zakonne, po 15 w jednej 
kondygnacji. Na krużgankach kla1sztornych .w 1810 r. wisiało 18 obra
zów świętych Pańskich, oraz portrety 30 biskupów Zakonu, 9 wybitniej
szych karmelitów i 11 fundatorów klasztorów w Polsce 216. W refektarzU 
były trzy freski namalowane w 1102 r. przez Michała Palloniego za su
mę 133 fI. 10 C. 217 Obecnie w refektarzu stoi lawaterz marmurowy 
(z herbem Radziejowskiego), który pierwotnie umieszczony był przed 
wejściem do niego, w korytarzu. 

Architektura zewnętrzna ,klasztoru bez szczególniejszych walorów 
artystycznych. Ściana północna podzielona lizenami, a wschodniagzym
sem horyzontalnym między kondygnacjami. Na szczególną uwagę za
sługuje szczyt barokowy od ~trony zachodniej skrzydła północnego. 

215 AP 1. Acta capituli ... Constitutiones ... k. 49. 
218' 'St. L or'e n tZi::jW;"'Si 73;'," 
217 D. K a c z m a r z y k. jw. s. 58. 
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Posiada:on. trójkątIiytympanbn,ż wolutami i pbeHsikamL po bokach .. 
Nowsza przybudóW1ka . (mieszfania) z przełomu XIX/XX: .ew.znacznie: 
zniekształciła ,elęwację.,frontową klasztoru .. ponad. skrzydłemprzyle
głym .do kościOła, w pobliżu siedemnastowiecznego chóru zakonnego,. 
wznosi$ięniska wieżyczka z dzwonem, który niegdyś zwoływał zakon-o 
ników na godziny kanoniczne i Aniol Pański. 

Poza czworobokiem właściwego klasztoru, wysuwa Się nieconap'rzód' 
budynek o wymiarach przyziemia 14 X 17,5 m, zw. claustrum. exterius: 
lub' plebania. Od północnej strony ściana frontowa z ryzalitemboniow 

wanym; zwieńczonym nasadnikiem z przyczółkiem. Sciany parteru róww 

nież boniowane; W tYn1·.dwupiętrowym budynku mieściła się furta 
klasztorna i pokoje dla gości. Mieszkali w. nich często biskupi - stąd 

nazwa "pokoi biskupieh". Przez dłuższy czas zajmował je Andrzej Za", 
łuski, bp płocki 218.' 

10. KLASZTORNE CEGIELNIE 

Pierwszym warunkiem wzniesienia' kościoła i klasztoru było przygo~ 
towanie :materiałów budowlanych. Podstawowym materiałem'była ce
gła. Nie mając fundUlszów na kupno, karmelici sami ją :wypalali. Ce
gielnie karmelickie nie. tylko' dostarczały cegły dobudowy klasztoru, 
lecz również stały się źródłem zysku. Odbiorcami byli magnaci i archi-'· 
tekci, wznoszący pałace w Warszawie. 

Już w 1642 r. karmelici mieli swoją cegielIlię.Dnia 18 grudnia sprie~. 
dali 10.000 cegieł notariuszowi Czerskiemu. Za otrzymany fundusż roz
budowali cegielnię zapewniaJąc jej większą pvodllkcję 219.18 lutego-
1646 r. postanowili zbudować nowy piec do wypalania, za 200 zł 220. 
26 sierpnia zakupiono za 90 zł część pola do użytku cegielni 221 znajdu-. 
jącej się na Lipkowie. Swiadczy o tym umowa z Albertęm Wes!Sle:m., 
chorążym ,królewskim. Z. jego funduszu zakonnicy wyb~dow:ali nową 
cegielnię w Mokotowie, z tym warunkiem, że Wessel będzie przez 3Ia~· 
ta użytkownikiem cegielni na Lipkowie. Kapituła kla'sztorna zaakcepto
wała tę umowę w dniu 30 kwietnia 1641 r.222 KOntrakt był korzystny dla 
konwentu. Cegielnia lipkowska znajdowała się zbyt daleko od klaszto-· 
ru, toteż w dniu 22 października 1651 r. karmelici postanowili ją zlikwi
dować, tym bardziej, że właściciel lipkowskiej r'ealności hipotecznej; 
usiłował zabrać ją na swój użytek 223. '., ' 

218 Acta capituli conventus varsavip.nsis k. 136. 
219 Tamże k. 3. 
220 TaII!-że .k.7; 
221 Tamże k. 8. 
222 Tamże k. 9. 
223 Tamże k. 17. 
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Wobec pówyższego, cegielnia na Mokotowie na:brała znaczenia. We 
wrześniu 1659 r. (po inwazji szwedzkiej) przeprowadzono jej remont, 
,a"11 sierpnia 1661 r. powiększono jej zasięg i: prze~trzeń kupując w tYm 
'celu pole za 200 zł od młynarza Adama Soikowica. W tym samym 
czasie klasztor otrzymał majątek na Solcuod Stefana Hankiewicza, no
tariusza i sekretarza królewskiego. Teren ten przeznaczono na skład 
drewna i materiilłu budowlanego 224. 

Jan Kazimierz, król Polski, pragnąc wesprzeć budowę kościoła; 

:przywilejem z dnia 21 lutego 1668 r. dał karmelitom grunt pod następ
ną cegielnię we wsi Mokotów. Darowizna powyższa należąca do dóbr 
:królewskich, według pomiarów Franciszka Johnny (geometry Księstwa 
Wa-rszawskiego) z 1810 r., obejmowała 2 morgi chełmińskie i 260 prę
tów 225. Na Mokotowie koncentrowały się więc główne cegielnie klasz
toru, dobrze wyposażone, zapewniające wysoką jakość eksploatacji. Wa~ 
bec tej centralizacji, w dniu 2 kwietnia 1615 r. kapituła postanowiła 
'sprzedać cegielnię na Ujazdowie, jako niepotrzebną i nieintratną. 

'Otrzymała na to pozwolenie od Definitorium Generalnego w Rżymie, 
dnia 1 maja 1615 r. Fundusz ze sprzedaży przeznaczono na budowę 
'świątyni 226. 

Cegielnie mokotowskie najlepiej prosperowały w tym okresie. Z księ
'gi dochodów i rozchodów budowy kościoła 227 dowiadujemy się, że kar
:melici sprzedawali cegłę architektom, pr'zedsiębiorcom budowlanym 
i magnatom: 

1611 - 28 maja sprzedali Radziwiłłowi, kand. WKL 
:1680 - w kwietniu otrzymali za cegłę: 

od architekta Bellottiego 
od architekta Bellottiego za cegły mniejsze (pro 
partialis) 
od Augustyna Locciego 

'1685 - 1 stycznia na potrzeby klasztoru sprzedali 
1686 - 6 lutego na potrzeby cegielni sprzedali 
'1688 - w lipcu dochód za cegłę 

od Wawrzyńca Rybickiego 
od Andrzeja Knabiego 
od biskupa kujawskiego' 

:1688 - w sierpniu - dochód 
od Andrzeja Knabiego 
od architekta Szulca za 5000 c. 

224 Tamże k. 24. 

20000 cegieł. 

324 fI. 

42 fI. 
180 fI. 

50000 cegieł. 
35000 cegieł. 

132 n. 
308 fI. 
220 n. 
22 fI. 

1.0bo n. 
120 fI. 
120 f L 

225 AGAD w Warszawie. Komisja Woj. Mazow. i Rząd Gub. Warsz. sygn. 933/I . 
. Akta Karmelitów Bosych w Warszawie k. 87. 

22B Acta capituli conventus varsaviensis k. 47. 
221 ADW C-S-2. Liber acceptarum et expensarum [abricae conv. 
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1689 - w maju - dochód 
w czerwcu - dochód 
od archit. Szulca za 11500 c; 

. od archit .. Szulca za' 3500c. 

1.130 f L 
894 fI. 
500 fI. 

·44']" 

. 94 fI. 3gL . 

. Księga do'chodów i rozchodów budowy klasztoru nie wyszczególnia 
nazwiskdrobriych nabywców cęgły, lecz ogólny dochód z"miesiąca. Do-
chód ten w pierwszym rzędzie. przęznaczano na utrzyma~le cegielni .. 
Wydatki były znaczne .. I tak np~ w miesiącu maju 1687 r. wynosiły 228:: 

"Pro lignis ad lateriti"Ulll 
pro tegulis' ad ·lateritium 
pro lateris ex fornace. 
Vectoribus' lignorum 
Fabriis lignaris 
Pro clavis .adlateritium 
_ Operariis circa tectum in lateritio 
Laterario pro fa~tura laterum 
Muratorii circa fornacem in lateritio 
Vectoribus lignorum ad lateritium 
Laterario pro factura laterum 
Pro lignis ad lateriUum 
Laterario pro factura laterum 
Vectoribus lignorum 
Operario circa lignatatorii 
Vectori lignarum 
Laterario pro factura laterum 
Vectoribus lignorum 

" " 
Summa totius expensae 

-374 fI, 
60 fI. 
15 fI. 27 gr-
16 fI. 5 gr-
8 fI. 12 gr-

15 fI. 
10 n. 
16 fI. 17 gr-

5 fI. 
24 fI. 20 gr-
33 fI. 

206 fI. 
30 n. 
13 fI. 
4fl. 
6 fI. 

22 fI. 7 gr-
30 n. 

2 fI. 

879 fI. 88 gr-

Z chwilą ukończenia budowy kościoła i klasztoru na Krakowskim. 
Przedmieściu, cegielnie karmelitów utraciły rację bytu. Nie były po
trzebne klasztorowi. Stąd też aktem z dnia 18 marca 1715r. kapituła po
stąnowiła odda:ć cegielnie mokotowskie w dzierżawę na 7 lat arcliitek~ 
towi Karolowi Bay (Bai) 229. Równocześnie upoważniła go do wybudowa
nia szopy długiej na 100 łokci i murowanego pieca do wypalania cegły. 
Architekt zobowiązany był corocznie dawać klasztorowi 1000 sztuk ce
gły jako znak zależności (subditionis). W drugiej połowie XVIII w. ce-
gielnie straciły na znaczeniu. W końcu, dnia 24 maja J803 r. karmelici 
sprzedali realności na Mokotowie, gdzie dawniej wznosiły się cegielnie~ 
kanonikowi krakowskiemu ks. Józefowi Danikowskiemu23o• . 

228 Tamże k. 31. 
.229 Acta capituIi conventus varsaviensis k. 116. 
230 Tamże k. 219. 
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11. DZIAŁALNOSC KLASZTORU 

Na przestrzeni 225 lat istnienia klasztoru na Krakowskim Przed
mieściu, karmelici rozwijali wielokierunkową działalność. Pracowali nad 
pogłębieniem życia wewnętrznego w społeczeństwie. W teologii asce
tycznej' i mistycznej' reprezentowali szkołę karmelitańską,. opartą na 
,doktrynie,l),iszpańsktch reformatorów ~armelu: św, Jana od Krzyża 
L św. Teresy z Avila. Przyczynili sięwydatnie do rozwoju. kultury 
i oświaty przez własne Kolegium Filozoficzno-Teologiczne, w którym 
-wykształcili 265 kapłanów, przez prowadzenie publicznych dysput, udo
~stępnianie biblioteki i wydawanie dzieł. W chwilach krytycznych na
rodu, dla potrzeb społecznych oddawali klasztor na szpital i koszary 
·armii napoleońsikiej i polskiej. Przez 40 lat w murach konwentu znajdo
wały się: Archiwum Metryki Koronnej, Biura Hipoteczne iProkurato
ria Generalna. Wreszcie, za udział w powstaniu styczniowym 1863 r. 
j działalność rewolucyjną w obronie Ojczyzny, karmelici przemocą zo
:stali wyrzuceni z klasztoru, do któregb:.maJą słuszne prawo. 

·12. FAKTY I WYDARZENIA 231 

:1639 - 1 maja, Wilno. Pozwolenie Władysława IV, króla Polski, na 
fundację klasztoru karmelitów bosych w Warszawie. 
2 listopada. Andrzej Szołdrski, biskup poznański,udziBla po
zwolenia na fundację. 
241istopada. Intromisja karmelitów w zapisane dobra. 

1640 - Powołanie królewicza Jana Kazimierza do, Zakonu Karmeli
tów i jego pobyt w Zakonie Jezuitów. 

:1643 13 kwietnia. Rozpoczęcie budowy kościoła i założenie kamienia 
węgielnego przez bpa Andr~eja S~ołdrsldego w obecności kró
lowej. 

:1651 - W sierpniu zmarła córka króla Jana Kazimierza- Maria Anna 
. Teresa, pochowap.a w habi<::ie u kąrmelitanek bosych. , . 

W listopadzie zmarł,a księżniczka Anna· Konstancja, dobrodziej-
ka klasztoru. . , 

1652,' - 9 styczniak!rólowi Janowi KazimierZlowi urodził się syD. Zyg
munt KazimIerz, który zmarł w miesiąc później. 

1653 - Kwiecień. Z,araza nawiedziła Wa~szawę. Zg~qmadzenie udało 
się do folwarku we wsi Szopy. 

231 Zestawienie ważniejszych wydarzeilz kroniki klasztoru i innych źródeł 'archi
-walnych. 
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1655 - Styczeń. Królowa Ludwika przekazała karmelitom do Kamień
ca2.000 fI. na wykupienie d~ieci z niewoli tatarskiej. 

1655-1656 - Zniszczenia sz:wedzkiie w Warszawie. 

1656 - 1 kwietnia, Lwów. Sluby króla Jana Kazimierza. 
10 maja. Szwedzi palą klasztor. 

1671 - Na życzenie karmeHtów król Michał Wiśniowiecki pisze proś-
bę do papieża Klemensa'X o beatyfikację Sł. B. Jana od Krzyża. 

1671 - Trzech ojców i trzech braci zmarło w klasżtmze na zarazę. 

1696 - W skład Kapituły Konwentualnej wchodzili następujący ojco
, wie: przeor Jerzy Brzostowski, Kazimierz od Wniebowstąpie-

nia Pańskiego, Tymoteusz od św. Damazego, Norbert od Du
cha Sw., Brokard od św. Wawrzyńca, Gabriel od Jezusa Maryi, 
Edmund od św. J\t1ichała, 'Władysław od bł. Jana od Krzyża, 
Rudolf od śś. Piotra i Pawła, Teodozjusz od św. Szymona, Jan 
od Krzyża, Rajmund od św. Michała, Daniel od św. Józefa, Ju
s~yn od św. Konstantego. 

1701 - 28 października. Uroczysta konsekracja kośdoła, dokonana 
przez biskupa poznańskiego Mikołaja Swięcickiego. 
Wojna północna. 

1705 - 1 września. Rozpoczęły się w klaszt6rze układy o pokój po
między Polską a Szwecją. Po trzech miesiącach układów pod
pisano (w klasztofze) przymierze w dniu 18 listopada 1705 r. 

1'130 - 9 lipca. W drodze do Moskwy królewicz portugalski Emanuel 
zatrzymał się na jeden dzień w klasztorze. 

1731 - 21 marca. Na prośbę bpa Józefa Załuskiego, referendarza król., 
karmelici oddali stancje biskupie w klasztorze do zamieszka
nia na trzy lata Andrzejowi Załuskiemu, bpowi płockiemu, za 
30 zł rocznie, a w latach sejmu za 60 zł. 

1'135 ~ Klas:otor przyłączono do proWlincji litewskiej. 

1736 - Litwini zajęli klasztor. Dnia 20 kwietnia odbyła się w nim Ka
pituła Prowincjalna prowincji litewsk.iej św. Kazimimza. 

173'1 - 10 maja na Kapitule Generalnej w Rzymie przywrócono klasz
tor warszaws'k!i prowincji polskiej. Defi:nJ-torium Prowincjalne 
w Wiśniczu w dniu 18 sierpnia ohrało o. Gaudentego od Du
cha Sw. przeorem w Warszawie. 

1'145 - Styczeń. Początek nowej fundacji w Zakrzewie k. Torunia. 

1756 - 10 kwietnia. Kapituła Konwentualna postanowiła przyjąć do 

29 - Zakon 00. Karmelitów Bosych 
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klas:Gtoru archiwum. księcia Czartoryskiego, wojewody ~us

kiego, i umieścić' je w miejscu, gdzie dawniej miał bibliotekę 
biskup Załuski, referendarz koronny. 

1757 -' 16 kwietnia. Na prośbę Zapolskiego, kapituła zgodziła się na 
umieszczenie w klasztorze (w miejscu gdzie dawniej miał swo
je archiwum Czartoryski) Archiwum Królewskiego. 

1'1'l7 - 23 maja. Karmelici wypożyczyli .od ks. Andrzeja Dąbro\N"Skiego 
20.000 zł na budowę kamienicy na gruncie klasztornym, gdzie 
dawIliiej była kamienica Mościckich. 

1794 - Rząd pruski zajął klasztor na koszary. Karmelitom pozostawio
no tylko kilka cel. Z nadejściem armii napoleońskiej znów woj
sko francuskie zajęło klasztor na koszary i przysposobienie 
obuwia dla armii. Zabrano refektarz, kuchnię i cały dom z wy
jątkiem 6 cel, które pozostawiono zakonnikom. W czasie prze
maJ'szów armii na wschód i z powrotem konwent wydał na wy
żywienie wojska 3.831 zł 21 gr. Żołnierze palili ogniska na ko
rytarzach, niszczyli drzwi, okna. Zalewali wodą sklepienia po
mieszczeń. 

1806 - Cały parter i. I piętro klasztoru zajęto na szpital wojskowy. 
O. Henryk od Matki Bożej, przeor, w dniu 27 grudnia wniósł 
skargę do Najwyższej Izby Wojennej i Administracji Publicz
nej, że zwierzchność szpitala usiłuje wyrzucić z klasztoru za
konników. Karmelici dali na ujazdowskie, koszary 6.000 zł. Do 
2 szpitali (Dzieciątka Jezus i Kazimierzowskiego) przekazali: 
10 łóżek, 15 materaców, 10 sienników, 17 poduszek, 17 kołder, 
26 prześcieradeł, 15 koszul. 
Po wyjściu wojsk francuskich z 'Warszawy, Komisja Kwaterun
kowa ponownie przeznaczyła klasztor na koszary dla Sasów. 
Natł.ok w klasztorze (wojskowych i kobietami i dziećmi) był 
wielki. Po wyjściu Sasów, klasztor zajęło wojsko polskie. 
Z kolei zamieszkało w nim znów wojsko austriackie. Po wypro
wadzeniu się Austriaków, Urząd Kwaterunkowy znowu' prze
znaczył klasztor na koszary. 

1809 - 25 lipca. Budowniczy Departamentu Warszawskiego. Stanisław 
Micieiski stwierdza, że na korytarzach klasztoru sklepienia są 
bardzo popękane i zaklęsłe. Gro±ą zawaleniem. Z bibiioteki po
zabierane deski. Uszkodzone dachy. 

1810 - 10 września. Budowniczy miasta Zaczkowski stwierdza, że 

"wewnątrz klasztor jest zdezelowany i zrujnowany [I], bez 
drzwi ów, pieców, okien, sklepienia i mu.ry popękane, przez woj
skowych zruinowany". 
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1811 ~ 3· lipca. Prowincjał o. Henry:k Nowacki i przeor warszawski 
o; Justyn Kobierski sporządzają wykaz zniszczeń, dokonanych 
przez wojsko w klasztmze i proszą Prefekta Departamentu 
Warszawskiego o poskromienie żołnierzy oraz z powodu braku 
funduszów o zwolnienie konwentu od podatków. . 

1816 Listopad. Kapituła klasztOiru przekazała Dyrekcjł Inżynierów 

. w dzierżawę za sumę 2.000 zł rocznie na magazyny: cały kory
tarz dolny z 12 celami, korytarz zw. okólnikiem, salę na II kon
dygnacji ł ogródek zw. palisadą. 

181'1 13 maja. Józef Zającz:ek, namiestnik królewski, postanowił za
jąć nie zamieszkaną część klasztoru na Towarzystwo Dobro
czynności. 

1820 - 25 kwietnia, Warszawa. Na posiedzeniu Rady Administracyj
nej, namiestnik królewski Józef Zajączek postanowił zająć dwie 
kondygnacje klasztoru karmelitów bosych na hchiwum Me
tryki Koronnej i Akt Hipotecznych Województwa Mazowieckie
go i Miasta Warszawy. Prawo własnoścci pozostawia karmeli
tom. Przejęcie lokalu w zarząd Komisji Rządowej nastąpiło już 
od1 stycznia 1820 r. Czynsz w sumie 4.000 zł rocznie za odstą
pienie części klasztoru, w tym roku miała płacić Komisja Rzą
dowa Przychodu i Skarbu, a od 1 stycznia 1821 r. Komisja 
Rządowa Wyznań ReLigijnych i Oświecenia. ?u'~Ucznego. Po
datki podymnego zwyczajnego i nadzwyczajnego, brukowego 
i ogniowego· w sumie 1.751 zł 20 gr rocznie, miał pokryć ze 
swo!ich funduszów Urząd Municypalny. 

1850 - 18 sierpnia. Ks. Jan Dekęrt, archidiakon warszawski, poświęcił 
odnowiony kościół. 

1859 - 24 września. Po 40 latach wyprowadziła się z klasztoru Proku
ratoria Generalna. Przeniesiono Archiwum Metryki Koronnej 
i biura hipoteczne .. Ponieważ dawne cele mieszkalne były prze
robione na sale i biura, zakonnicy mieszkali wtjm okresie na 
parterze, w jednej części klasztoru. Budynek," nie remontowa
ny przez tak długi okres, znajdował się w stanie ruiny. Karme
lici rozpoczęli remont gmachu. Kosztorys restauracji, wykonany 
przez archiitekta Marconiego, ,wynosił 14.864 rubli srebr. 12 kop. 

1862 - 22-24 sierpnia. Odbyło się triduum z okazji 300 roczIliicy Re
formy Karmelu. Dekorację kościoła wykonał Walerian Jo
dłowski, artysta malarz. papież Pius IX udzielił wiernym od
pustu zupełnego. Głównym celebransem był ks. bp Henryk 
Plater. 

29* 



452 II. KLASZTORY KARMELITOW BOSYCH 

1863- 23 listopada. Przejęcie dóbr klasztoru na skarb państwa, jako 
przejaw rerpresj'i po nieudanym powstaniu styczniowym, Do 
przejęcia tych dóbr, gubernator cywilny warszawski RoŻIlow 
upoważnił (w dniu 21 listopada) Michnowskiego i Chylińskie
go. 

1864 - Styczeń. Br. Wawrzyniec od św. Kajetana (Drozdys), jako sub
diakon, w klasztorze karmelitów bosych przy ul. Krakowskie 
Przedmieście wygłaszał "podburzające" kazania i namawiał żoł
nierzy wojska rosyjskiego, aby przechodzili do grup powstań
czych. Wyrokiem sądu polowego pozbawiony został wszyst
kich praw stanu i skazany na 15 lat katorgi w kopalniach sy
beryjskich (Paweł K u b i c k i bp. Bojownicy Kapłani. Sando
mierz 1933. T. III s. 706). 
2 stycznia. Specjalna kancelaria namiestnika królewskiego do 
spraw stanu wojennego pismem z 2/14 stycznia 1864 r. nr 18 
powiadomiła dyrektora gł. Komi'sji Rządowej Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego, że Eliasz Garbowski, kleryk 
klasztoru 00. k9-rmelitów przy ul. Krakowskie Przedmieście, zo
stał skazany przez sąd polowy na pozbawienie wszystkich praw 
stanu i na 15-letnią katorgę w kopalniach syberyjskich. 
Styczeń. Br. Michał Pałejkis, karmelita bosy, kleryk, za udział 
w powstaniu został pozbawiony wszystkich praw stanu i ska
zany na osiedlenie na Syberii. 
O. Mikołaj Kołakowski, karmelita bosy, w 1863 r. potajemnie 
opuścił klasztor i przyłączył się do powstania. 
O. Franciszek Zawadzki, karmelita bosy z Warszawy, przeby
wał na wygnaniu w guberni wołogodzkiej. 
27 października/8 listopada. Dekretem cara Aleksandra II 
zniesiono klasztor karmelitów bosych w Warlszawie na Kra
kowskim Przedmieściu, "za jawny i udowodniony udział w 
buntowniczych działaniach przeciwko rządowi". Dekret wraz 
z instrukcją do wykonania przekazany został na ręce admini
stratora archidiecezji warszawskiej przez Czerkaskiego dnia 
15/27 listopada 1864 r. 
29 listopada. Piętnastu karmelitów bosych zostało siłą zabra
nych z klasztoru waT!szawskiego i przewiezionych do 00. kar
melitów trzewiczkowych w Oborach. W warszawskim Karmelu 
pozostaH jeszcze do 3 grudnia o. Augustyn Dworakowski 
i o. Gabriel Piskorsiki. Ostatnim przeorem (z kolei 102) był 

o. Florian od św. Józefa (Piskorski). 
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13. NOWA FUNDACJA PRZY UL. RACŁAWICKIEJ 31 

Z chwilą wskrzeszenia prowincji Ducha Sw., karmelici rozpoczęli 

starania o rewindykację kościoła i klasztoru na Krakowskim Przedmieś
ciu, pozostającego w użytkowaniu i posiadaniu Seminarium Duchowne
go Archidiecezji Warszawskiej. Niestety, starania nie przyniosły żad~ 
nego rezultatu. Władze kościelne nie zdecydowały się na zwrot· klasz..; 
toru ZaJkonowi. -

Nowa fundacja karmelitów w stolicy powstała w dniu 22 stycznia 
1944 r. przy ul. Czeczota 29. O. Józef od Matki Bożej z Góry Karmelu 
(Jan Prus), prowincjał, pismem z dnia.18 lutego zwrócił się do l(;urii Me:
tropolitalnej w Warszawie o pozwolenie na otwarcie nowego klasztoru. 
W odpowiedzi na prośbę, Kuria Metropolitalna (aktem z dnia 18 lutego 
1944 r. nr 1123) zezwoliła na otwarcie nowego domu zakonnego przy ul. 
Czeczota, oraz·· kaplicy pod wezwaniem św. Józefa, z prawem przecho..; 
wywania Najśw. Sakramentu. Wnet jednak, bo już w sierpniu 1944 r. ---: 
w czasie powIstania warszawskiego dom uległ zniszczeniu. Od stycznia 

. do czerwca 1945 r. karmelici mieszkali przy ul. Odyńca. 
Dnia 22 sierpnia 1945 r. Wydział Kwaterunkowy miasta Warszawy, 

nakazem nr 15786 przydzielił konwentowi 00. karmelitów bosych dom 
przy ul. Ursynowskiej 52, z zastrzeżeniem anulowania nakazu w kazdej 
chwili. Zakonnicy mieszkali w nim do 14 września 1947r. 

Z chwilą wypowiedzenia mieszkania przy ul. Ursynowskiej, zarząd 
prowincji w dniu 15.IV.1947 r. wniósł prośbę do Wydziału Administra
cji Nieruchomości Zarządu m. st. War1szawy, o wydzierżawienie i· po
zwolenie na remont budynku nr 31 przy ul. Racławickiej, z przeznacze
niem na kaplicę i klasztor karmelitów bosych. W odpowiedzi Wydżiał 
Administracji Nieruchomości, pismem z dnia 30 !kwietnia 1947 r. nr 
II-42-V/27076/47, ·ustosunkował się IJozytywnie do przedłożonej prośby. 
Również Wydział Inspekcji Budowlanej, 26 czerwca 1947 T. (nr 1850/15-
-II-581/4,) pozwolił na roboty wstępne nad odbudową domu.Nierucho
mość ta, oznaczona nrem hip. 8028, należała do Paulina Wacława Mi
szewskiego, przebywającego w Anglii. Chcąc zdobyć prawo własności 
budynku, karmelici spowodowali postanowienie Sądu Grod2lkiego w 
Warszawie z dnia 16 sierpnia 1947 r., przywracające Miszewskiemu pra
wo własnoścf nieruchomości hip. 8028. Na podstawie tego postanowie
nia, Paulin Miszewski, przed notariuszem publicznym w Londynie w dniu 
26 czerwca 1948 r., zrzekł się powyższej nieruchomości w Warszawie 
na rzecz Zakonu Karmelitów Bosych. Minister Administracji Publiczne} 
decyzją z dnia 30 grudnia 1948 r. odmówił zatwierdzenia tej darowizny. 
W związku z tym, Paulin Misżewski udzielił karmelitom szerokiego pel..; 
nomocnictwa do administrowania w jego imieniu powyższą nierucho
mością i użytkowania jej, z prawem zawierania wszelkich umów i za..; 
łatwiania spraw urzędowych. 
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Całkowicie zniszczony w powstaniu warszawskim dom został odbu
dowany przez karmelitów .wl. 194'jZ-19~8. Kosztorysy na odbudowę 
budYIlku z 15 pokojami i wybudowanie Imblicznej kaplicy wykonało 
Przedsiębiorstwo Budowlane Z. Pisarski i J. Stępniewski w Warszawie 
Jul. Rejtana 3 m. 10). Koszty budowy wyniosły 2.840.638 zł. Nierucho
mość oznaczona nrem hip. 8028, posiada powierzchnię Tl9, 81 m2 (w tym 
kwietnik zajmuje ok. 250 m2). Od 14 września 1941 r. do chwili obecnej 
mieści się tu Kuria Prowincjalna. Dom jest rezydencją. 
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Lp. 

2 
3 
4 
5 
6 
'] 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

I 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 

Imię i nazwisko 

O. Hieronim od św. Jacka (Andrzej Cyrus) 
O. Ignacy od św. Jana Ewangelisty 
O. Felicjan od Wszystkich Świętych 
O. Felicjan od Wszystkich Świętych 
O. Marcin od Wszystkich Świętych 
O. Ignacy od Jezusa Maryi 
O. Mateusz od św. Michała 
O. Sebastian od Matki Bożej (Stanisław Rulcz) 
O. Eliasz od Najśw. Sakramentu (Szabłowski) 
O. LudwilCod św. Józefa (Komarnicki) 
O. Władysław od św. Stanisława 
O. Ludwik od św. Józefa (Komarnicki) 
O. Mateusz od św. Michała 
O. Serafin od św. Michała (Kasper Liczner) 
O. Jozafat od MB z Góry Karmelu (Kazimierz Tyszkiewicz) 
O. Mateusz od św. Michała 
O.Emanuel od Mądrości Bożej 
O. Marcin od Ducha Św. (Szymon Ryśkiewicz) 
O. Jozafat od MB z Góry Karmelu (Kazimierz Tyszkiewicz) 
O. Kazimierz od Wniebowstąpienia P. (Franciszek Kral) 
O. Mateusz od św. Jana Ew. (Paweł Rogaliński) 
O. Zygmunt od Ducha Św. (Kazimierz Wicherski) 
O. Baltazar od św. Wojciecha 
O. Agatanioł od Zbawiciela (Aleksander Chodowicz) 
O. Mateusz od św. Jana Ew. (Paweł Rogaliński) 
O. Piotr Damian od św. Tomasza (Marcin Kozaczyński) 
O. Jerzy od św. Wojciecha (Stanisław Brzostowski) 
O. Jerzy od św. Wojciecha (Stanisław Brzostowski) 
O. Eliasz od Ducha Świętego 
O. Tymoteusz od św. Damażego (Stanisław Jeżewski) 
O. Jacek od Matki Bożej (Jacek Berydowicz) 
O.' Szymon od Ofiarowania NMP. (Fr.Kuczankowicz) 

Lata urzędu 

1641-1643 
1643 
1643'-1646 
1646-'--1647 
1.647-1649 
1649-1651 
1651-1652 
1652-1654 
1654-1655 
1655-1658 
1658~1660 

1660-1661 
1661-1664 
1664-1667 
1667-1670 
1670-
1670~1673 

1673-1676 
1676-1678 
1678-1679 
1679-1682 
1682-1685 
1685-1688 
1688-1689 
1689-1691 
1691-1694 
1694-1697 
1697-1700 
1700-1701 
1701-1703 
1703-1705 
1705-1706 

232 Podstawa żródłowa: AKW 1. Liber iundationis conventus varsaviensis: Bibl. 
UW rkps 40. Acta capituli conventus varsaviensis. 
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Lp. Imię i nazwisko 

33 O. Karol Feliks od św. Teresy (Władysław Tomicki) 
34 O. Karol Feliks od św. Teresy (Władysław Tomicki) 
35 O. Erazm od św. Anny (Albert Józef Świderski) 
36 O. Jerzy od św. Wojciecha (Stanisław Brzostowski) 
37 O. Kazimierz od św. Mateusza (Jan Piskorski) 
38 O. Julian od św. Jakuba (Józef Kołodzicki) 
39 O. Jerzy od św. Wojciecha (Stanisław Brzostowski) 
40 O. Bernard od Matki Bożej (Jan Pruszkowski) 
41 O. Grzegorz od Ofiarowania NMP (St. Toroszowicz) 
42 O. Hilarion od N. Sakramentu (Hieronim Fałęcki) 
43 O. Paulin od Trójcy Świętej (Albert Rogowski) 
44 O. Paulin od Trójcy Świętej (Albert Rogowski) 
45 O. Klemens od Niep. Poczęcia (Franciszek Tinelli) 
46. O. Grzegorz od Ofiarowania NMP (St. Toroszowicz) 
47 O. Teodor od św. Augustyna (Krzysztof Jakub Neczt) 
48 O. Władysław od Jezusa Maryi (Andrzej Majecki) 
49 O. Romuald od św. Stefana (Józef Mie1czarkowicz) 
50 O. Klemens od Niep. Poczęcia (Franciszek Tinelli) 
51 O. Cyryl od Matki Bożej Śnieżnej (Marcin Bazyl) 
52 O. Władysław od Jezusa Maryi (Andrzej Majecki) 
53 O. Ignacy od MB Anielskiej (Ignacy Płomiński) 
54 O. Teodor od św. Augustyna (Krzysztof Jakub Neczt) 
55 O. Klemens od Niep. Poczęcia (Franciszek Tinelli) 
56 O. Eliasz od św. Tadeusza (Michał Czarniawski) 
57 O. Korneliusz od św. Józefa (Józef !<arol Dłuski) 
58 O. Honoriusz od św. Elizeusza (Józef Klimkiewicz) 
59 O. Honoriusz od św. Elizeusza (Józef Klimkiewicz) 
60 O. Marcin od Matki Bożej Różańcowej (St. Kantelli) 
61 O. Eustachiusz od św. Mateusza (Jan Jurkowski) 
62 O. Honoriusz od św. Elizeusza (Józef Klimkiewicz) 
63 O. Honoriusz od św. Elizeusza (Józef Klimkiewicz) 
64 O. Celestyn od św. Kazimierza (Jakub Iwiński) . 
65 O. Ignacy od MB Anielskiej (Ignacy Płomiński) 
66 O. Wenancjusz od św. Jacka 
67 O. Honoriusz od św. Elizeusza (Józef Klimkiewicz) 
68 O. Honoriusz od św. Elizeusza (Józef Klimkiewicz) 
69 O. Tomasz od św. Ignacego (Michał Płomiński) 
70 O. Wenancjusz od św. Jacka 
71 O. Honoriusz od św. Elizeusza (Józef Klimkiewicz) 
72 O. Honoriusz od św, Elizeusza (Józef Klimkiewicz) 
73 O. Grzegorz od Ducha Św. (Jan Sylwester Pinocci) 
74 O. Makary od Matki Bożej z Góry Karmelu 
75 O. Bonifacy od św. Kunegundy 
76 O. Bonifacy od św. Kunegundy . .. . 
77 O. Henryk od Matki Bożej Anleiskiej (Nowacki) 
78 O. Henryk od Matki Bożej Anielskiej (Nowacki) 
79 O. Kandyd od św. Władysława (Piotrowski) 
80 O. Nazary od Wniebowzięcia NMP (Cichocki) 
81 O. Nazary od Wniebowzięcia NMP (Cichocki) 
82 O. Nazary od Wniebowzięcia NMP (Cichocki) 
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Lata urzędu 

1706-1709 
1709-1711 
171.1-1714 
1714-1715 
1715-1718 
1718 
1718-1719 
1719-1721 
1721-1722 
1722-1724 
1724-1727 
1727-1730 
1730-1732 
1732-1733 
1733 
1733-1736 
1736-1737 
1737-1739 
1739-1740 
1740-1742 
1742-1745 
1745-1748 
1748-1751 
1751-1754 
1754-1757 
1757-1760 
1760-1763 
1763-1765 
1765-1766 
1766-1769 
1769-1772 
1772-1775 
1775-1777 
1778-1781 
1781-1784 
1784-1787 
17..87-1790 
1790-1791 
1791-1793 
1793 
1193 
1794-1796 
1796-1799 
1799~1803 

1803-1806 
1806-1808 
1808-1809 
1809-1811 
1811-1814 
1814-1817 
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I Lp. I Imię i nazwisko I Lata urzędu 

! 

I 
83 O. Adrian od św. Adama (Wojciech Staszkiewicz) 1819-1820 
84 9· Aureliusz od św. Augustyna (Borowski) 181.7---':"1819 
85 O. , Aureliusz od św. Augustyna (Borowski) 1820-1823 
86 O. Aureliusz od św. Augustyna (Borowski) 1823-1826 

, 87 O. Aureliusz od św. Augustyna (Borowski) 1826-1828 
88 O. Korneliusz od Oczyszczenia NMP (Łyko) 1828-1831 
89 O. Bruno od św. Baltazara (Walenty Wojciechowski) 1831-1832 
90 O. Alan od św. Bonawentury (Franciszek Przeździecki) 1832-1835 , 
91 O . Bruno od św. Baltazara (Walenty Wojciechowski) 1835-1838 
92 . O. Marcelian od św. Sam,:uela (Gilewski) 1838 
93 O. Bruno od św. Baltazara (Walenty Wojciechowski) 1838-1841 
94 O. Bruno od św. Baltazara (Walenty Wojciechowski) 1841-1844 
95 O. Bruno od św. Baltazara (Walenty Wojciechowski) 1844-1847 

, 96 O. Bruno od św. Baltazara (Walent..y Wojciechowski) 1847-1850 
, 97 O. Bruno od św. Baltazara (Walenty Wojciechowski) 1850-1853 

98 O. Bruno od św. Baltazara (Walenty Wojciechowski) 1853-1854 
99 O. Kalikst od św. Edwarda (Waszczuk) 1854-1856 

; 100 O. Kalikst od św. Edwarda (Waszczuk) 1856-1859 
, 101 O. Florian od św. Józefa (Piskorski) 1859-1864 

102 O. Florian od św. Józefa (Piskorski) 1864 

Wykaz przełożonych rezydencji przy ul. Racławickiej 31 

~ 1 O. Józef od Matki Bożej z Góry Karmelu (Jan Prus) 1944-1945 
2 O. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej (Józef Klimowski) 1946-1954 
3 O. Anzelm od św. Andrzeja Corsini (Maciej Gądek) 1954-1957 
4 O. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej (Józef Klimowski) 1957-1960 

, 5 O. Roman od Ran P. Jezusa (Pająk) 1960-1963 
; 6 O. Makary od Dusz Czyśćcowych (Alojzy Nowak) 1963-1966 

'l O. Celestyn od Matki Bożej (Wincenty Kołodziej) 1966-1969 , 
8 O. Tymoteusz od Zwiastowania (Stanisław Frączek) 1969-1972 
9 O. Herman od Najśw. Sakramentu (Paweł Kupny) 1972-1975 

10 O. Celestyn od Matki Bożej (Wincenty KOłodziej) 1975-1978 
I 

ANEKS 

Zezwolenie królewskie na założenie klasztoru 

Wilno 1 maja 1639 

Król Polski Władysław IV zezwala karmelitom bosym na kupno nieruchomości 
i wybudowanie kościoła z klasztorem w Warszawie. 

Or. nieznany. 

Kop. AGAD w Warszawie. Metryka Koronna 186. Regestrum secundum privile
giorum et inscriptionum Cancellariae Maioris S. R. M. annorum 1639-1641 
k.29. 

! 



XII. KLASZTOR WNIEBOWZIĘCIA W WARSZAWIE 457 

Vladislaus IV, Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae. 
Masoviae, Samngitiae, Livoniae, Smnlensciae, Severiae, Czernihnviaeque, nec non Sue
corum, Gottorum, Vandalorumque haereditarius Rex. 

Significamus praesentibus litteris nostris, quorum interest universis et singulis.. 
Quod nos ipsi in propagando Divini nominis cultu studium profitemur, illud etiam 
in subditis nostris quoties fortunarum suarum impendio templa, arasque Deo, Divis
que eius dicatos, in quibus ad laudem et gloriam Dei Maximi maiorem fidei sacro
sanctae catholicae incrementum, nec non expelendarum noxarum usus et pietas, tum 
etiam impetrandnrum pro universo regno benefitiorum devntin vigeret, exigere sata
gunt, lib.enter amplectimur ut nnn regiis tantum opiQus, sed privatmllm quoque fa
cultatibus, honor, dignitas primogenitae illibataeque reHigionis, decusque sacrorum 
aedificiorum, augerL conservarL ac perennare possit. Hoc de causa cum nobis Pa
trum Religiosorm Carmelita'l'um Discakeatorum nomine relatum sit, plerosque e pro
ceribus regni nostri eo 'inclinari facultatesque suas conferre velle, ut templum ac clau
strum religiosi eorum instituti Varsaviae in urbe residentia nostra regia, frequenta
tione comitimum regni universi orbis principum, legationibus stationumque concurSlll 
variorum celebri erigant, acaedificent suplicatumque nobis: esset,' quatenus id eis 
authoritate nostra regia, consensumque expresso liceret. Nos igitur cognitam habentes 
praedietorum Patrum in vinea Christi indefessum laborem claritatisque in animas 
fidelium sanguine eiusdem Christi preciosissimo redemptas ardorem, inexstinguibilem; 
vitaeque regularis austeritatem, animadvertentes quoque eorumdem opera votis ac' 
mentis, non ·privatorum ta!nJtum saluti, sed pUlblicae nostraeque a,e regnonim nostror~ 
felicitati aeeedere plurimum posse. Ad intereessionem praesertim serenissimae Caeci
liae Renatae consortis nostrae clarissimae aliorumque procerum regni, et consiliarió-, 
rum: no~trorum eonsentiendum et permittendum esse duximus, ptout praesentlbus con
sentimus, ac permittimus, potestatemque damus, ut aream, fundum, locum civili aut 
nostrae iurisdictioni subiectum precio emere, in e,oque templum, claus'trum domumque 
pro commodo inhabitantium religiosorum sufficieritem erigere ac aedificare. Inscrip
tiones, donationes arearum, fundorum, domuum, hortorum et locorum intra extra no
vam ae veteram civitatem varsaviensem, sibi devote conferentium recipere et admit
tere, iisdem viri frui et gaudere possint ae valeant. Quales areas, fundos, dOIDOS, hoJ:ltos 
et loca, postquam in possessionem eorum realem patres praedicti venerint, ab omni,-, 
bus oneribus nostris Reipublieae ac civilibus ~ximimus, libero s facimus, et immunita-, 
tibus ac iurisdictioni ecclesiasticae adseribimus, deeernentes id totum quidquid per 
praefatos Patres Excalceatos pro erectione, instauratione, conservatione templi ae 
claustri sui, nune et in posterum fundorum, domuum, et hortorum emptum et acquisi~ 
tum fuerit, eeclesiasticum esse aeeenseri, Iibertatibusque ac immunitatibus omnibus 
gaudere, quibus alia loca Ecclesiae eiusque iurisdictioni in regno adseripta gaudent et 
fruuntur. Quod ad notitiam omnium quorum interest praesertim vero Magistratus tam 
eastrensL quam eapitanealis varsaviensis aliorumque quorumeumque deducentis, man
damus ut praefatos Patres Excaleeatos cirea hoc privilegium, omnesque libertates 
anobis ipsis concessos conservent et conservari curent. Pro gratia nostra ... In cuius;, 
rei fidem, praesentes manu nostra subscriptas sigillo regni eommuniri iussimus. Da-, 
tum Vilnae, die prima mensis maii anno MDCXXXIX (1639) Regnorum nostrorum Po
loniae VI Sveeiae vero VII anno. (-) Vladislaus Rex., (-) Joannes Gembicki S. R. M.. 


