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1. Prezentacja Zakonu
Zakon Karmelit6w w swoich poczlttkach na g6rze Karmel w Palestynie byl pustelniczym. Od V do XIII wieku w Dolinie M~czennik6w przy ir6dle Eliasza
przebywala stale grupa chrzescijanskich pustelnik6w 1• Czcili oni i nasladowali
sw. proroka Eliasza, kt6ry prowadzil na tym miejscu Zycie pokutne, oddane modiitwie i wa1ce z balwochwalstwem (1 Krl 17-21). Matk~ Bozlt obrali za swojlt
Patronkt;:. Po ogloszeniu dogmatu Theotokos na Soborze w Efezie w roku 431, ku
Jej czci wykuli w skale naprzeciw ir6dla Eliasza kaplic~ na podobienstwo stajenki-groty betlejemskiej. Stanowila ona centrum Zycia duchowego i liturgicznego
pustelnik6w. W VIII wieku zbudowali kosci61 w stylu bizantyjskim pod wezwaniem Matki Bozej, kt6ry p6iniej ulegl zniszczeniu. W 2. polo XII wieku do pustelnik6w przy1ltczyli si~ Krzyzowcy z Europy, kt6rzy zorganizowali pustelnik6w
w formalnlt wsp6lnot~ zakonnlt Braci Najswi~tszej Maryi Panny z G6ry Karmel,
z regu11t nadanlt im przez Alberta Avogadro, jerozolimskiego patriarch~, w 1209
roku 2 . Regul~ zatwierdzil pap. Honoriusz III w 1226 roku 3 . Z powodu inwazji
1 Wykazaly to przeprowadzone badania archeologiczne, przeprowadzone w marcu i kwietniu
1987 roku na g6rze Karmel pod kierunkiem archeologa dr Eugenii Nitowskiej. Zob. The 1987
Preliminary Season in the Wadi es Siach, Mt. Carmel Project 1987; Marking the Stones Speak, "Carmel in the World" nr 3 (1989), s. 168-178;
2 Bullarium carmelitanum, ed. E. Monsignati et L A. Ximenez Ord. Carm., t. I, Romae 1715
(= Bull. Carm.), s. 4-5; CARLO CrCCONETTI, La regola del Carmelo: origine, natura, signifYcato,
Romae - Institutum Carmelitanum 1973, s. 85-107.
3 Bull. Carm., I, s.I.
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tureckich muzulman6w na Pa1estyny, karme1ici wyemigrowali do Europy, gdzie
musie1i zmienié dotychczasowy spos6b Zycia. W 1274 roku Sob6r Lyonski II, zatwierdzaj~c Zakon Karme1it6w w Europie, zaliczyl go do zakon6w mendykanckich4 • Schizma Zachodnia (1378-1415) i niewola awinionska papiezy, zaraza
"czamej smierci" (1348-1350) i czasy renesansu spowodowaly og61ny upadek
Zycia zakonnego w Europie. Z tego powodu Zakon Karme1it6w uzyskal zlagodzenie swojej reguly przez pap. Eugeniusza IV w 1432 roku 5• Dopiero jednaz kilku
- reforma zakonu, przeprowadzona przez sw. Teresy od Jezusa (1562) i sw. Jana
od Krzyza (1568) po soborze trydenckim, przywr6cila pierwotn~ reguly zmodyfikowan~ i zatwierdzon~ przez pap. Innocentego IV z 1247 roku zakonu kontemplatywno-czynnego. W wyniku przeprowadzonej reformy na Kapitu1e Generalnej
w Kremonie w roku 1593 nastqpil jurysdykcyjny podzial w zakonie na dwie autonomiczne rodziny w Karme1u: Karmelit6w Dawnej Obserwancji i Karme1it6w
Bosych, czy1i zreformowanych6 . Z inspiracji sw. Teresy od Jezusa pierwsza Kapitula Prowincjalna karmelit6w bosych w Almod6var w 1583 roku postanowila
fundacjy we Wloszech dIa bezposrednich kontakt6w ze Stolic~ Aposto1sk~. Najpierw zalozono w 1585 roku klasztor w Genui, a nastypnie w Rzymie 7 • Kiedy
o. Mikolaj Doria, pierwszy przelozony generalny karme1it6w bosych, usilowal odwolaé z Wloch wszystkich swoich zakonnik6w, w przekonaniu, ze tylko Hiszpanie zdo1ni s~ realizowaé surowy program reformy zakonu w granicach swojego
panstwa, wtedy pap. Klemens VIII przez brewe z dnia 20 marca 1597 roku erygowal klasztor S. Maria della Scala w Rzymie oraz dokonal egzempcji wszystkich
karmelit6w bosych we Wloszech spod jurysdykcji przelozonych hiszpanskich
i poddal ich pod bezposredni zarz~d Stolicy Apostolskiej i kardynala protektora8 .
Teme papiez w dniu 12 listopada 1600 roku erygowal odrybn~kongregacjy wlosk~ karmelit6w bosych pod wezwaniem sw. Eliasza, z prawami i przywi1ejami
kongregacji hiszpanskiej sw. J6zefa9 • R6wnoczesnie upowaznil zarz~d wloskiej
kongregacji do zakladania klasztor6w we wszystkich krajach poza Hiszpani~ i jej
koloniami. Komisarzem generalnym zostal o. Piotr od Matki Bozej Villagrossa
(1565-1608), z prawem zwolania Kapituly Generalnej, gdy kongregacja wzrosnie
do czterech klasztor6w lO •

4 Monumenta Historica Carmelitana, volumen primum continens antiquas ordinis constitutiones, acta capitulorum generalium ... , ed. P. Benedictus Zimmerman, Lirinae 1907, s. 216-217.
5 Bull. Carm., s. 182-183.
6 Acta Capitulorum Generalium Ordinis Fratrum B. V. Mariae de Monte Carmelo, ed. G. Wesse1s, t. I, Romae 1912, s. 593-594. Por. B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych w Polsce. Klasztory
karmelit6w i karmelitanek bosych 1605-1975, Krak6w 1979, s. 49.
7 B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych. .. , s. 50.
8 Privilegia Fratrum Discalceatorum B. Mariae Virginis de Monte Carmeli, Romae 1617, s. 59.
9 TarnZe, s. 67-72.
lO B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych. .. , s. 50.
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2. Fundacja Karmelit6w Bosych w Krakowie
Zarz~d

kongregacji wloskiej sw. Eliasza, nasladuj~c swego patrona, przepelniony
jego duchem zarliwosci o chwal~ Boga zastçpow (1 Krl19, lO), pod wplywem
pism o. Jana od Jezusa i Maryi 11 ustalil, ze apostolstwo misyjne jest istotn~ cz~sci~
karmelitanskiego charyzmatu 12 • O. Piotr od Matki Bozej Villagrossa, komisarz
generalny kongregacji, poinformowal papieza o misyjnym nastawieniu Kongregacji i o zamiarach udania si~ do Palestyny. Klemens VIII skorzystal z okazji
i polecil karmelitom misj~ apostolsk~ i dyplomatyczn~ do kr6la Persji 13 • Dnia
7 sierpnia 1604 r. wyruszyli z Rzymu do Persji: o. Pawel Szymon od Jezusa Maryi
Rivarola z Genui (1576-1643), o. Jan Tadeusz od sw. Elizeusza Roldàn z Calahora w Hiszpanii (1574-1633), o. Wincenty od sw. Franciszka z Walencji
- Jan de Gambart (1574-1623), br. Jan od Wniebowzi~cia - Jan Chrzciciel Angeli
z ltalii (1581-1607) i doswiadczony w sprawach wojskowych oraz dyplomatycznych kapitan Franciszek Riodolid de Peralta l4 . Misjonarze wybrali drog~ przez
Austri~, Czechy, Polsk~ i Rosj~. Przelozonym grupy misyjnej byl przedsi~bior
czy i utalentowany o. Pawel Szymon Rivarola. Z powodu zamieszek i walki o wladz~ w Rosji misjonarze zmuszeni byli przez dluzszy czas pozostaé w Polsce.
Wykorzystali ten czas do nawi~zania kontakt6w z biskupami i dworem kr6lewskim na rzecz misji w Persji.
Najpierw przybyli do Krakowa w dniu 25 sierpnia 1604 r. Z wielk~
zyczliwosci~ zostali przyj~ci przez nuncjusza Klaudiusza Rangone, u kt6rego
zamieszkali, jak r6wniez przez kard. Bernarda Maciejowskiego w Mogile l5 .
W czwartym dniu nuncjusz przedstawil ich kr6lowi Zygmuntowi III i ksi~ciu
11 Joannes de s. Petro et Uztarros (ur. 27.01.1564, w Calagurri w Hiszpanii), syn Dydaka i Anny de Uztarros. Do nowicjatu wst!ij)il w Pastranie w 1585. Filozofi« studiowal w Salamance,
a teologi« w Genui. Odegral wybitnlì rol« w kongregacji wloskiej jako doswiadczony wychowawca.
Trzykrotnie pelnil urzlìd definitora generalnego, a w latach 1611-1614 przelozonego generalnego.
Zmarl w Rzymie (Montecompatri) 28 maja 1615. Jego pisma Opera omnia wydane zostaly
w trzech tomach w Kolonii w 1622. Drugie wydanie poszerzone, w czterech tomach, ukazalo si«
w Kolonii w 1650. W roku 1996 otwarty zostaljego proces beatyfikacyjny. Zob. VILLIERS COSMA
DE, Bibliotheca Carmelitana, notis criticis et disertationibus illustrata, t. II, Romae 1927, s. 13-17;
SIMEONE DELLA SACRA FAMIGLIA FERNANDEZ, Un quarto di secolo tra I nostri santi, Roma 1997,
S.372.
12 O. Jan de Uztarros, na polecenie o. Piotra od Matki Bozej, napisal traktaty o misjach: Assertio missioneum Carmelitarum Excalceatorum, Votum pro missionibus, Instructio missionariorum
oraz Liber alius historicus missionum (w: Opera omnia, t. IV, Coloniae Agripinae 1650).
13 FLORENCIO DEL NINO JESU, A Persia, [w:] Bibliotheca Carmelitano-Teresiana de missionibus, Pamplona 1929; PETRUS A S. ANDREA, Historia generalis Fratrum Discalceatorum Ordinis
B. Virginis de Monte Carmelo Congregationis s. Eliae, Romae 1671, s. 42 n.
14 TarnZe; zob. B.l WANAT, Wklad i zaslugi wloskich karmelit6w bosych w powstanie prowincji
Ducha Swi~tego w Polsce w l. poi. XVllwieku, "Analecta Cracoviensia", t. XXVII (1995), 637-651.
15 TarnZe, s. 20.
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Wladyslawowi, kt6rzy przyj~li papieskich legat6w z wielk<t Zyczliwosci<t i uprzejmosci<t. Kr6l zainteresowal si~ ich misj<\:, polecil przygotowaé dIa nich listy zelazne, zabezpieczaj<tce ich pobyt na ziemiach polskich i litewskich, oraz listy
polecaj<tce do moznowladc6w, do ksi~cia moskiewskiego i kr6la perskiego 16 .
Pobyt w Krakowie zjednal im wielu sympatyk6w. Zaimponowali spoleczeiLstwu
surowym stylem Zycia, apostolsk<t gorliwosci<t i erudycj<t. Prezentuj<tc duchowosé zreformowanego Karmelu, podejmowali r6wniez apostolsk<t dzialalnosé.
Przez okres 15 miesi~cy pobytu w Polsce spowiadali, glosili slowo Boze i przyjmowali do szkaplerza swi~tego. Na podstawie przesylanych relacji do Rzymu
o. Jan od Jezusa i Maryi zanotowal w swej Historii misji, ze "sam Najdostojniejszy
Kr6l i Ksi<tze, syn jego, Jasnie Oswiecony Kardynal krakowski, i inni slawni m~
zowie z tego Kr6lestwa, przywdziali szat~ naszego Zakonu, zwan<t szkaplerzem"17. R6wniez o. Izydor od sw. J6zefa podaje, ze Polacy "czuli si~ pobudzeni
do poboZnosci jak<ts tajemnicz<t siI<\:, szczeg6lnie po przyj~ciu szkaplerza Dziewicy
z G6ry Karmel, kt6ry o. Pawel Szymon naloZyI kr6lowi i do stojnikom, kt6rzy
o to pokomie prosili"18.
Czas pobytu misjonarzy w Polsce i ich apostolska dzialalnosé zaowocowaly pragnieniem zalozenia fundacji karmelit6w bosych w Krakowie. Przedstawiciele wladzy duchownej w Polsce: nuncjusz apostolski K1audiusz Rangone, bp
krakowski kard. Bemard Maciejowski i metropolita unicki Hipacy Pociej, zwr6ciIi si~ do generalnego komisarza apostolskiego o przyslanie na staly pobyt karme1it6w bosych do Polski. Metropolita unicki prosil o. Piotra od Matki Bozej
o przyslanie karmelit6w dIa ewangelizowania Rusin6w i przeprowadzenia reformy
bazylian6w 19 . Listy te z inspiracji misjonarzy nadeszly na pierwsz<t kapitul~ generaln<t w Rzymie w 1605 L, W czasie kt6rej cala kapitula opowiedziala si~ za
misjami w zakonie i wszyscy jej uczestnicy zrzekli si~ swoich urz~d6w, aby udaé
si~ na misje. Kapitula generalna w dniu 5 maja 1605 r. przyj~la fundacj~ w Polsce
i postanowila wyslaé zakonnik6w do Krakowa20 . O. Pawel Szymon zaprzyjainiony z metropolit<t unickim Hipacym Pociejem i wikariuszem Janem Welaminem
Rutskim oraz laciiLskim biskupem Wilna Benedyktem W oyn<t bardziej popieral
fundacj~ w Wilnie21 . Uczestnik kapituly o. Jan od Jezusa i Maryi oswiadcza, ze
"o. Piotr otrzymallist od metropolity Kosciola ruskiego, w kt6rym prosil on nasz
Zakon o pomoc w dziele zjednoczenia swego Kosciola z Kosciolem rzymskim;
16 Archivio Generale OCD, plut. 234; Historia missionum, k. 6; Cz. GIL, Karmelici bosi w Polsce, "Nasza Przeszlosé", 48/1977 s. 18.
17 L. KOWALOWKA, Z naszej przeszlosci misyjnej, Rzym 1975, s. 46.
18 TarnZe.
19 B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych. .. , Krak6w 1979, s. 55.
20 Acta Capituli Generalis OCD Congregationis s. Eliae, voI. I (1605-1641), ed. A. Fortes, [w:]
Manumenta historica Carmeli Teresiani, t. Il, Romae 1990 (= Acta Cap. Gen), s. 8.
21 L. KOWALOWKA, Z naszej przeszlosci misyjnej, s. 58-62.
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list ten odczytany na posiedzeniu wywolal prawdziwie zgodn,!: odpowiedi, ze trzeba jak najszybciej wysIaé tam naszych zakonnik6w, aby odpowiedzieé na pragnienia te go metropolity. Wydaje si~ stosowna owa misja w Poisce, maj,!:ca na
celu pomoc dIa Rusin6w,,22. R6wniez definitorium generaine na pierwszej swojej
sesji w dniu lO paZdziernika 1605 I. podj~lo decyzj~ o przyj~ciu misji w Poisce
i o zalozeniu pierwszego klasztoru w kr6lewskim miescie Krakowie 23 .
28 Iistopada 1605 I. przybyIi do Krakowa na fundacj~: o. Maciej od
sw. Franciszka (Didacus Hurtado de Mendoza), o. Jan od Najsw. Sakramentu,
o. Alfons od Matki Bozej - wszyscy trzej Hiszpanie, oraz bI. Jakub od sw. BartIomieja - WIoch z Neapolu24 . PrzywieiIi oni ze sob,!: Iisty polecaj,!:ce od papieza
PawIa V25 i od przelozonego generainego o. Ferdynanda Martieza OCD (1554-1631) do kr6Ia Zygmunta III i do kard. Bernarda Maciejowskiego. GeneraI
zakonu, w Iiscie pisanym w Neapolu 5 IX 1605 roku podzi~kowal kr6lowi za
zaproszenie na staly pobyt do Polski i zapewnil go o tym, "ze przysIani pierwsi
karmelici bosi zakIadaé b~d,!: instytuty karmelitanskiej duchowosci i ewangeIicznej gorliwosci o chwal~ Boz,!: oraz nieustannie b~d,!: wypraszaé u Boga Iaski dIa
calego Kr6Iestw Polskiego i bIogoslawienstwo dIa kr6Ia i jego dworu,,26. Podobnie tez zapewnial ks. kard. Maciejowskiego o gotowosci inkuIturacji w Krakowie
charyzmatu zreformowanego KarmeIu, z jego duchowosci,!: i sposobem zycia.
Oddal pod opiek~ Kardynala wysIanych zakonnik6w i wyrazil wdzi~cznosé za
przygotowane miejsce pod przyszly kIasztor27 . Przybyli karmelici osiedlili si~ na
przedrniesciu Krakowa, za bram,!: sw. Mikolaja, w ogrodzie Jadwigi Padniewskiej, zakupionym przez Macieja Pstrokonskiego, bpa przemyskiego i kanclerza
koronnego, dIa karmelit6w bosych28 . Akt darowizny i zapisu odbyl si~ w grodzie
krakowskim w dniu 3 grudnia 1605 roku29 . Uroczysta intromisja karmeIit6w bosych w zapisane dobra odbyla si~ w wigili~ Niepokalanego Pocz~cia NMP, dnia
7 grudnia 1605 roku w obecnosci urz~dnik6w miasta: Krzysztofa Sikorskiego,
StanisIawa Laskowskiego i Jana W~grzynowskiego30.

TarnZe, s. 60.
Acta Definitii Generalis OCD Congregationis s. Eliae, (1605-1658), ed. A. Fortes, [w:]
Monumenta historica Carmeli Teresiani - Subsidia 3, Romae 1985 (= Acta Def. Gen.), s. 3.
24 Archiwum Krakowskiej Prowincji Karme1it6w Bosych w Czemej (= APKB) AP l: Fasciculus annorum Provinciae Poloniae Spiritus Sancti, s. 12.
25 Bib1ioteka w K6miku, rkps 344, Akta roznych czasow panowania Zygmunta III Wazy, k. 8-9.
Za: B.J. WANAT, Zakon Karmelitow Bosych. .. , s. 86.
26 PETRUS A S. ANDREA, Historia generalis Fratrum Discalceatorum Ordinis B. Virginis Mariae
de Monte Carmelo Congregationis s. Eliae, t. II, Romae 1671, s. 72.
27 Tamze, s. 74.
28 B.J. WANAT, Zakon Karmelitow Bosych. .. , s. 103.
29 APKB, sygn. ANPK 8, Liber inscriptionum, s. 196-198.
30 Tamze, s. 199. Por. B.J. WANAT, Zakon Karmelitow Bosych. .. , s. 103.
22
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Przez kilka miesi~cy zakonnicy mieszkali w starym i popadaj<tcym w ruin~
domu. Cierpieli na zimno i brak odpowiedniej Zywnosci. Dopiero przez posrednictwo opiekuj<tcego si~ nimi Jerzego Pipaniego -lekarza, Wawrzyniec Justimonti,
kupiec krakowski z Bolonii, jako wotum za odzyskanie zdrowia wybudowal
karmelitom drewniany klasztor w 1606 roku31 . Drewniany kosci61 mial30 lokci
dlugosci i 15 szerokosci. Po prawej stronie kosciola znajdowal si~ pi~trowy klasztor drewniany, na rzucie prostok<tta, o rozmiarach: 35 szerokosci, 60 dlugosci
i Il lokci wysokosce 2 • Na parterze miescily si~ pomieszczenia furty z rozm6wnicami, kuchnia, refektarz, magazyny kuchenne, sklady i pracownie; na pi~trze
byly cele zakonnik6w, ch6r, oratorium, biblioteka, sala rekreacyjna dIa profes6w
i oddzielna dIa nowicjatu. W przyleglym ogrodzie znajdowalo si~ 8 malych staw6w i jeden duZy, posrodku kt6rego byla wyspa z eremitorium do odprawiania
indywidualnych rekolekcji i dni skupienia. Woda do staw6w i do mlyna kr6lewskiego w Piaskach doprowadzana byIa z rzeki Promnik (Pr<tdnik).
28 pazdziemika 1606 r. przy udziale dworu kr6lewskiego, Maciej Pstrokonski, bp przemyski i podkanclerz wieIki koronny, poswi~cil nowo zbudowany
klasztor pw. Niepokalanego Pocz~cia Najsw. Maryi Panny 33. Zalozono w nim
kanoniczny nowicjat, kt6ry staI si~ kolebk<tpolskiej i litewskiej prowincji.
Przelozonym pierwszego klasztoru poza Wlochami w Krakowie zostal
mianowany o. Maciej od sw. Franciszka - Dydak Hurtado de Mendoza. Pochodzil z Tarragony w Hiszpanii. Do Zakonu wst<tPil w Rzymie, gdzie w klasztorze
S. Maria della Scala odbyl nowicjat i zIoZyI profesj~ 28 lutego 1599 r. Studia zas
teologiczne ukonczyl w Genui. Obdarzony wieloma walorami umyslu i serca,
peIny poswi~cenia dIa bliznich i przedsi~biorczosci, zyskal sobie powszechne
uznanie i szacunek. ByIlubiany przez zakonnik6w i swieckich. Byl czIowiekiem
najbardziej zasIuzonym dIa Karmelu w Polsce34 • Podstawow<t funkcj<t tego
klasztoru byla zakonna formacja nowicjuszy w duchu reformowanego Karmelu
z tradycjami klasztoru w Pastranie. Nowicjat byl zasadnicz<t kom6rk<t i podstaw<t
rozwoju zakonu na przyszlosé. Pierwszym magistrem krakowskiego nowicjatu zostaI o. Jan od Najsw. Sakramentu, wychowanek nowicjatu w Pastranie w Hiszpanii. Urz<td formatora mIodziezy pelnil w latach 1605-1611. Dal si~ poznaé
w Krakowie jako dobry teolog i kaznodzieja35 . Pierwszymi nowicjuszami byli
APKB, sygn. ANPK I: Liber continens fundationem ... , s. 11.
TarnZe, s. 15.
33 AP 1: Fasciculus annorum ... , s. 16.
34 HENRICUS A SS. SACRAMENTO, Collectio scriptorum Ordinis Carmelitarum Excalceatorum,
t. 2, Bavonae 1884, s. 34; MARCELLINUS A S. TERESIA, Series illustrata professionum emissarum
a Carmelitis Disc. in coenobio S. Mariae de Scala, "Ana1ecta Ordinis Cannelitarum Discalceatorum"
8/1933 s. 99.
35 TarnZe, t. 1, s. 313-314; APKB, AKL 1: Liber visitationum provincialium conventus Lu31

32

blinensis.
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br. Walerian od Ducha Swi~tego (1585-1645), kt6ry wstlij)il do nowicjatu
w 1607 r., a 21 czerwca 1608 zlo.zyl profesj~, oraz br. Wojciech od sw. Andrzeja
(1562-1613), kt6ry wstlij)il do nowicjatu w roku 160836 . Krakowska wsp61nota
w roku 16091iczylajuz 14 czlonk6w, w tymjuz polow~ stanowili Polacy.
Z powodu cz~stych wylew6w Wisly i rzeki Promnik k1asztor narazony byl
na wielkie zawilgocenie i zatapianie wod'l piwnic i nizszych oficyn klasztoru.
Z tego wzgl~du, w p6zniejszym okresie, karmelici przeniesli sw'l fundacj~ na
przylegle wzg6rze ogrodu Wolskiego, kt6ry cz~sciowo uzyskali przez kupno,
a cz~sciowo przez donacj~ Mikolaja Wolskiego w 1626 roku. Zas w roku 1631
Eufrozyna Sieniawska Chodkiewicz6wna, chor'l.zyna kr61ewska, i Gaspar Mikolaj Borkowski zapisali klasztorowi swoje posesje realnosci zwanej Suderynowskie37 • Na tych posesjach zbudowano wedlug przepis6w budowlanych zakonu
i zatwierdzonych plan6w dIa polskiej prowincji (1622) w latach 1634-1683
murowany klasztor i kosci6l (obecnie szpital sw. Lazarza). Na okres budowy
klasztoru przeniesiono w roku 1630 nowicjat do klasztoru w Wisniczu38 .

3. Zalozenie klasztorow w Lublinie i we Lwowie
Podniesienie k1asztoru krakowskiego do rangi przeoratu w 1608 r. i wzrost powolan rodzimych do nowicjatu przynaglily przeora, o. Macieja od sw. Franciszka
do podj~cia staran o zalozenie k1asztoru z przeznaczeniem na studia filozoficzno-teologiczne oraz innego na odbycie rocznego profesatu po nowicjacie, zwlaszcza
dIa braci niekleryk6w, zgodnie z wymaganiem zakonnego prawa. Opatrznosciowym pomocnikiem dIa zrealizowania tych plan6w staI si~ o. Andrzej od Jezusa
Brzechwa, pierwszy z Polak6w karmelita bosy39. Do Zakonu wstlij)il w Rzymie
w 1602 r. pod wplywem kazan o. Jana od Jezusa i Maryi. On tez byl jego mistrzem w nowicjacie; profesj~ zlozyl 11 listopada 1603. Studia filozoficzno-teologiczne odbyl pod kierunkiem o. Agataniola od Jezusa i Maryi i o. Jana od
sw. Hieronima w Genui. Swi~cenia kaplanskie przyj'lll4 marca 1609. Niedlugo
po swi~ceniach wraz z klerykiem Michalem od sw. Bartlomieja Buczkiem40
Cz. GIL, Karmelici basi w Palsce ... , s. 34.
Tamze, s. 23-24.
38 Bib1. Osso1. we Wroclawiu, rkps 1877, Acta primi capituli generalis ... , s. 107.
39 Urodzil si,< w Brzesku 28 maja 1584, syn Jana i Zofii z Jarzyn6w, ze szlacheckiego rodu
Brzechw6w h. Jastrz,<biec. Odegral wybitnll rol,< dIa rozwoju zakonu w Polsce. Zmarl 29 kwietnia
1640 w PrzemySlu. Zob. Cz. GIL, Karmelici basi w Palsce ... , s. 211-215.
40 O. Michal od sw. Bartlomieja Buczek urodzil si,< w 1587, syn Pawla i Zofii Stawinozanki.
Wyjechal na studia za granic,<. W Rzymie spotkal pierwszego polskiego karmelit,< Andrzeja od
Jezusa Brzechw,< i to zdecydowalo o jego wstllPieniu do nowicjatu w Rzymie. Profesj,< zlozyl 22
pazdziemika 1605. Studia odbyl w Genui. Byllektorem i bibliotekarzem w klasztorze swi,<tych
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przybyl do Krakowa. Byl wybitnym kaznodziejq, tlumaczem i bliskim pomocnikiem o. Macieja w rozwoju Karmelu na ziemiach polskich. Najwi~kszym i trwalym osil=tgni~ciem jest jego lacinski przeklad dziel sw. Jana od Krzyza z j~zyka
hiszpanskiego, do dzis uwazany za najlepszy i klasyczn/ 1•
W pazdziemiku 1609 o. Maciej od sw. Franciszka wraz z o. Andrzejem
od Jezusa udali si~ do Kazimierza nad Wisl", i do Lublina w poszukiwaniu miejsca pod fundacj~ nowego klasztoru. W Lublinie zdobyli zaufanie mieszkancow
miasta, zwlaszcza Zyczliwosé Stanislawa Lichanskiego - prowizora szpitala, rady
miejskiej oraz Stanislawa Bietkowicza - prepozyty kosciola Swi~tego Ducha. Po
powrocie do Krakowa o. przeor podj",l starania o zezwolenie wladz koscielnych
na zalozenie klasztoru w Lublinie. O. Ferdynand od NMP, generaI zakonu,
udzielil mu pelnomocnictwa, aktem z dnia 28 lutego 1610, a biskup krakowski
Piotr Tylicki pismem z 8 kwietnia tegoz roku42 . Na podstawie tych dokumentow
w dniu 29 kwietnia 1610 radni rniasta Lublina, s~dziowie trybunalscy, w obecnosci
komisarzy biskupa Tylickiego przyj~li i zatwierdzili fundacj~ klasztoru Karmelitow Bosych w Lublinie43 . Miasto oddalo im dom szpitalny przy Bramie Krakowskiej, a Stanislaw Bietkowicz odst~il karmelitom kosciol szpitalny Swi~tego
Ducha, rezerwuj",c dIa siebie kaplic~ sw. Stanislawa. Akt erekcji i fundacji zatwierdzil bp krakowski Piotr Tylicki 20 maja 1610 r. oraz legat papieski Franciszek Simonetta 20 lipca tegoz roku. Uroczyste wprowadzenie karmelitow do
kosciola Sw. Ducha nast~ilo 2 maja 1610 r. 44 • Kapitula generalna w Rzymie
w roku 1611 zatwierdzila fundacj~ lubelsk", i wybrala o. Macieja na pierwszego
przeora klasztoru 45 • Urz",d obj",l on w lipcu tegoz roku. Niedlugo potem z Krakowa i Wloch przybyli k1erycy na studia. Inauguracja Kolegium Filozoficznego
odbyla si~ 15 pazdziemika w obecnosci Rady Miasta. W latach 1612-1619 karmeli ci wybudowali kosciol pw. Matki Bozej Szkaplerznej, a obok niego klasztor,
do ktorego zgromadzenie wprowadzilo si~ w roku 1619.
O. Maciej od sw. Franciszka, jako przeor lubelski, zdobyl wzgl~dy wolynskiego kasztelana Jana Lahodowskiego, ktory zaproponowal karmelitom bosym

Michala i J6zefa w Krakowie. Zmarl w opinii swi«tosci 19 stycznia 164l. Zob. Cz. GIL, Karmelici
basi w Polsce ... , s. 215-217.
41 Opera Mystica V. ac Mystici Doctoris Joannis a Cruce primi religiosi discalceati Ordinis
BMV de Monte Carmelo et seraphicae virginis Teresiae fidelissimi coadiutoris. Ex hispanico
idiomate in latinum mmc primum translata per R.P.F. Andream a Jesu Polonum [. ..], Coloniae
Agrippinae 1639.
42 Arch. Diecezjalne w Lublinie, Akta Konsystorza lubelskiego, voI. VII, extravagans pod 1610:

Fundatio religiosorum Fratrum Discalceatorum.
43 B.J. WANAT, Zakon Karmelitow Bosych ... , s. 15l.
44 Bibl. PAN w Krakowie, rkps 23361II: Liber in qua describuntur fondatio nostri coenobii
lublinensis, k. 5.
45
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O. Maciej z o. Andrzejem od Jezusa znow udali si~ do Lwowa, aby rozpocz,!:é
starania i obraé korzystne miejsce pod fundacj~. Po otrzymaniu zezwoIenia ze
strony o. Jana od Jezusa i Maryi, generala zakonu47 , w Iistopadzie 1613 ponownie udali si~ do Lwowa dIa formainego zalozenia domu. Za zgod,!: magistratu
nabyIi dom z ogrodem. Rada Miejska w dniu 11 Iistopada 1613, a kroi PoIski
Zygmunt III przywilejem z dnia 18 grudnia 1613 zatwierdzili fundacj~ klasztoru
we Lwowie 48 • W roku 1614 zbudowano drewniany kIasztor, ktorego pierwszym
przelozonym byl o. Andrzej od Jezusa Brzechwa49 • Kapitula generaina w roku
1614 w Rzymie, zatwierdzaj,!:c fundacj~, wybrala na przeora klasztoru sw. Michala
Archaniola o. CyryIa od sw. Marii Magdaleny (Baldwin Amati ?io. Definitorium
generalne podprzeorem wybralo o. Piotra od sw. Andrzeja Kordonskiego 51 •
W trzeciej dekadzie XVII w. zakonnicy wybudowaii murowany kosciol
i kIasztor na zakupionej nieruchomosci GaIuszowska Gora na przedrniesciu halickim, ktory na polecenie Sejmu Warszawskiego w 1662 r. zostal ufortyfikowany
jako twierdza52 •
O. Maciej od sw. Franciszka, jeszcze jako przeor krakowski, wraz z o. Andrzejem Brzechw,!: podj~li starania zalozenia drugiego klasztoru w Krakowie,
w obr~bie murow obronnych, dIa wi~kszego bezpieczenstwa zakonnikow oraz dIa
zalozenia na przyszlosé wlasnego koIegium teologicznego w pobIizu Uniwersytetu Jagiellonskiego. Od Andrzeja T~czyllskiego, kasztelana wislickiego, otrzymal
palac zwany "MaIowany Dwor" w 1610 r. Magistrat zas odst'lPi1 pod klasztor
publiczn,!: laini~, a kanonicy kapituly katedralnej za zgod,!: biskupa Piotra TyIickiego cz~sé swoich ogrodow. Kapitula generalna w Rzymie w dniu 27 kwietnia
1611 r. udzielila zezwoIenia na zalozenie dwoch Iub trzech nowych kIasztorow
w najblizszym triennium w Polsce 53 . Introdukcja zakonnikow do nowego domu
odbyla si~ 25 paidziemika 1617. Biskup Marcin Szyszkowski odprawil pierwsz,!:
msz~ sw. w nowym kosciele pw. sw. Michala Archaniola i Jozefa Obiubienca
NMp 54 , a biskup Jakub Zadzik dokonal jego konsekracji w dniu 26 paidziemika
1636 roku 55 .

AP 1: Fasciculus annorum ... , s. 195.
APKB AKLWl: Erectio et progressus fundationis, k. 1.
48 B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych ... , s. 175.
49 TarnZe, s. 176.
50 Acta Cap. Gen., s. 57.
51 TarnZe, s. 24.
52 B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych ... , s. 180-181.
53 ACG, s. 35.
54 Kosci61 ten staI siI; jednym z najbardziej populamych sanktuari6w sw. J6zefa w Polsce pod
koniec XVII w. Laskami slyn1lcy obraz sw. J6zefa Patrona Miasta Krakowa, namalowany byl przez
br. Lukasza od sw. Karola (Charles Sibrecaue 1612-1682) w jego pracowni klasztoru Santa Maria
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4. Promocja powolaii, wychowanie i studia
Z perspektywy czterystu lat do dzis urzeka dynamika, ogromne zaangazowanie,
dyspozycyjnosé, wklad wloskich i hiszpanskich karmelit6w w rozw6j zakonu na
ziemiach polskich. Obejmowal on wszystkie kierunki naszego charyzmatu. Podstaw,!: rozwoju byly rodzime powolania i wlasciwa formacja przez doswiadczonych i kompetentnych wychowawc6w. Najwi~kszym autorytetem we Wloskiej
Kongregacji sw. Eliasza cieszyl si~ o. Jan od Jezusa i Maryi (1564-1615), jako
wybitny pedagog i dydaktyk, autor cennych i obowi,!:zuj,!:cych w calej Kongregacji sw. Eliasza instrukcji dIa magi stra nowicjatu i dIa nowicjusz6w56 . On tez byl
wychowawc,!: pierwszych Polak6w w zakonie o. Andrzeja od Jezusa Brzechwy
io. Michala od sw. Bartlomieja Buczka, kt6rzy wst'iPili do nowicjatu w Rzymie.
Pierwsza kapitula generalna w dniu 8 maja 1605 r. powolala komisj~, zlozon,!: z przelozonych generalnych: o. Ferdynanda a S. Maria - generala, o. Jana
od Jezusa i Maryi i o. Franciszka od Najsw. Sakramentu - definitor6w, dIa przegl,!:dni~cia i skorygowania dotychczasowych przepis6w wychowania w nowicjacie,
porz,!:dku dnia i instrukcji 57 . Poprawione przepisy obowi,!:zywaly w calej Kongregacji. Pierwszym magistrem w nowicjacie krakowskim byl o. Jan od Najsw.
Sakramentu, wychowanek nowicjatu w Pastranie. Pelnil sw6j urz,!:d przez dwie
kadencje od roku 1605 do 1611. W latach 1611-1612 magistrem nowicjatu byl
o. Filip od sw. Jakuba - Jan Feliks Sarti z Wloch. W r. 1612 definitorium generalne dokonalo wymiany magistr6w. O. Filipa przeniesiono do Lublina, a do Krakowa przyszedl z Lublina o. Kazimierz od sw. Anny - Piotr Tarnowski, profes
rzymski i wychowanek o. Jana od Jezusa i Maryi 58 . Do najbardziej cenionych
i zasruzonych wychowawc6w nowicjusz6w w Krakowie nalezal o. Franciszek
Antoni od sw. J6zefa Saputo (1585-1638) pochodz,!:cy z Fondi we Wloszech. Do
Polski przyjechal po swi~ceniach kaplanskich. Dnia 29 maja 1617 definitorium
generalne wybralo go podprzeorem i magistrem nowicjatu w Krakowie 59 • Urz,!:d
della Scala; por. B.J. WANAT, Kult sw. Jozefa Oblubienca NMP u Karmelitow Bosych w Krakowie,
Krakow 1981, s. 86-92.
55 Dokument konsekracji kosciola, zob. B.J. WANAT, Kult sw. Jozefa ... , s. 202.
56 Instructio novitiorum napisal juz w r. 1597. Wydana zostala w Rzymie w 1605. przeklad polski
ukazal sit< najpierw w Wilnie w 1641, a nastt<pnie w Lublinie w 1741. Instructio magistri novitiorum napisal w Rzymie w 1607. Ukazala sit< w druku w Neapolu w 1608.
57 Acta Def. Gen., s. 9.
58 Tam:i:e, s. 16. Piotr Tamowski urodzil sit< w 1595. Wyjechal na studia do Rzymu. Tam wstllpil do nowicjatu w klasztorze Santa Maria della Scala. Profesjt< zloZyll9 marca 1607. Studia odbyl
w Genui i po swit<ceniach kaplanskich powrocil do Polski. Pelnil obowillZki definitora prowincjalnego, przeora klasztorow: swit<tych Michala i Jozefa w Krakowie, Poznaniu i Lwowie. Zmarl 16
kwietnia 1641 w Przemyslu; zob. K.J. FURMANIK, Ksiçga zmarlych karmelitow bosych w Polsce,
na Litwie i Rusi, Czema 1981 (mps), k. 69.
59 Acta Def. Gen., s. 40.
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ten sprawowal do r. 1622. W latach 1622-1623 byl przeorem klasztoru nowicjackiego i rownoczesnie mistrzem nowicjatu. Przez ten okres wychowal i uformowal
okolo 30 nowicjuszow. W duzej mierze przyczynil si~ do duchowego i liczbowego rozwoju prowincji polskiej. Jego metody i tradycje wychowawcze kontynuowalijego nast~pcy polskiego pochodzenia, jak o. Ignacy od sw. Jana Ewangelisty
i o. Maurycy od sw. Sebastiana.
Po ukonczeniu nowicjatu i zlozeniu profesji kandydaci na kaplanow, zanim rozpocz~li studia filozoficzne i teologiczne, przez rok kontynuowali sposob
Zycia praktykowany w nowicjacie w przeznaczonym na to klasztorze dIa neoprofesow. Wymagaly te go przepisy zakonne60 • W prowincji polskiej neoprofesow
umieszczano na pewien czas w klasztorze swi~tych Michala i Jozefa w Krakowie, w Przemyslu, gdzie nie bylo dostatecznej liczby zakonnikow do odmawiania godzin kanonicznych. Dopiero na po1ecenie kapituly generalnej w 1617 r.
definitorium prowincjalne wyznaczylo oficjalnie dIa neoprofesow k1asztor we
Lwowie61 •
Pierwszym domem studiow dIa polskich karmelitow byl k1asztor w Lublinie. Przygotowaniem i adaptacjlt tego domu na potrzeby kolegium zajlt1 si~
o. Maciej od sw. Franciszka, jako nowo wybrany przeor klasztoru. Pierwszym
wykladowclt filozofii i teologii byl o. Jan Maria od sw. Jozefa, Wloch, specjalnie
w tym celu przyslany do Polski62 • Wyklad inauguracyjny odbyl si~ 15 paidziemika
1611 w obecnosci Rady Miejskiej i przedstawicieli zgromadzen zakonnych63 .
Na filozofi~ przybyli klerycy z Krakowa i z Wloch. O. Jan prowadzil
kurs filozoficzny, trwajltcy 3 lata, oraz drugi kurs teologiczny trwajltcy 4 lata. Od
roku 1614 pelnil rowniez obowiltzki podprzeora i magi stra klerykow64 • Praktycznie zIe cono mu pelnlt - wszechstronnlt formacj~, zarowno duchowq, jak naukowlt
i duszpastersklt w kolegium. Obowiltzki te spelnial do 1620 r. Kolegium Filozoficzne w Lublinie pod jego kierownictwem stalo si~ slawne dzi~ki publicznym
dysputom z teologami arianskimi: Janem Stoinskim i Hieronimem Moskorzewskim, ktore odbyly si~ 13 lipca 1616 oraz 6 lipca 162065 • W 123 tezach, wydrukowanych w Krakowie, obj~to zasadnicze tezy katolickiej nauki o przeznaczeniu,
Constitutiones ... 1623, pars 2, cap. 8.
Acta Def. Gen., s. 49.
62 lan Chrzciciel Centurione urodzil si~ 27 lutego 1589 w Melfi, w poboznej rodzinie. Dziewi~
cioro dzieci, a nast~pnie rodzice poswi~ci1i si~ Bogu w r6:i:nych zgromadzeniach zakonnych. Do
Karmelu wst!ijJil w Genui 19 marca L603. Profesj~ zlozyl w Rzymie 7 marca 1605. Po studiach
teologicznych w Genui jeszcze przed swi~ceniami zostal wyslany do Lublina na wykladowc~
filozofii. Por. K.J. FURMANIK, Ksi~ga zmarlych ... , s. 40-46.
63 APKB, sygn. AKL l: Liber in quo ... , k. 8.
64 Acta Def. Gen., s. 24.
65 APKB, AKL 14: Protok61 urz~dowy z publicznej dysputy karmelit6w w Lublinie z arianami;
Disputatio habitu a Rev. Patribus Discalceatis ordinis RMV de Monte Carmelo - contra arianos ... ,
Zamoscii 1617.
60
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Tr6jcy Swi~tej, lasce i zgodnosci dzialania Bozego w czlowieku z wo1nll wol11.
Dysputy przyniosly wielkll chwal~ Karrnelowi za obron~ nauki Kosciola Katolickiego oraz przygotowywaly student6w do prowadzenia dialog6w i apologetycznych dysput. Pozostaly po nim w r~kopisach: Commentaria in universam
Philosophiam oraz Commentaria in universam Theologiam 66 .
Zdolniejsi uczniowie o. Jana Marii Centurione przeznaczeni na przyszlych wykladowc6w, zgodnie z zarzlldzeniem kapituly generalnej, wyjezdzali do
Kolegium sw. Pankracego w Rzymie, kt6re ksztalcilo lektor6w dIa calej Kongregacji. O. Mikolaj od Jezusa i Maryi Opacki jako kleryk studiowal filozofi~ i teo10gi~ w kolegiach zakonnych w Rzymie i Genui (1612-1618). On tez przejlll
obowillzki lektora po o. Janie Marii od sw. J6zefa, kiedy z1econo mu obowillZki
prowincjala Prowincji Polskiej.

5. Sprowadzenie do Krakowa si6str Karmelitanek Bosych
Wloscy i hiszpanscy karrnelici bo si przywiezli ze sobll nie tylko egzemplarze pism
sw. Teresy od Jezusa, lecz takZe jej duclÌa i forrnacj~ zakonnll. W swych klasztorach stali si~ propagatorami jej kultu i doktryny. Juz w 1608 r. postarali si~ o wydanie Zyciorysu sw. Teresl 7 • Przekladu z wloskiego naj~zyk polski dokonal ks.
Sebastian Nuceryn (Orzeszek), kaznodzieja, pisarz i przyjaciel karrne1it6w. W nast~pnych latach ukazywaé si~ b~dll poszczeg61ne ksi~gi dziel sw. Teresy r6wniez
w jego przekladzie68 . Tak wi~c z ich przybyciem do Polski rozpocz~la si~ r6wnoczesnie popularyzacja osoby sw. Teresy, infiltracja i percepcja jej doktryny oraz
kult posr6d szerokich mas spoleczenstwa, dzi~ki wydaniu jej pism oraz organizowaniu uroczystosci pobeatyfikacyjnych i pokanonizacyjnych.
Z kultem sw. Teresy willze si~ scisle pragnienie sprowadzenia jej c6rek
duchownych do Polski. Bylo to Zyczenie kr61a i biskup6w zaprzyjaznionych
z karrnelitami, kt6rzy chcieli widzieé w siostrach karrnelitankach zywy obraz
sw. Teresy i polecaé ich modiitwom sprawy Ojczyzny. Jesli inicjatorami sprowadzenia karrnelitanek do Polski byli karmelici - szczeg61nie o. Maciej od
66 W bibliotece Seminarium Duchownego w Lublinie znajdujit si~ traktaty o. Jana Marii od
sw. J6zefa w kodeksie pod sygn. Ea 146: De scientia Dei (ok. 100 stron). De gratia Angelici Doctoris
doctrinam ... (s. 102 z 1616), De auxiliis Divinae gratiae (s. 205 z 1616), Tractatus de magno et
ineffabili Mysterio Dominicae Incarnationis.
67 tywot s. Teresy Zakonu Karmelit6w i Karmelitanek Bosychfundatorki, w Krakowie, 1605;
por. B.J. WANAT, Bibliografia sw. Teresy od Jezusa w Polsce, [w:] Otrzymalam ducha mqdrosci.
Ksi~ga pamiqtkowa z okazji ogloszenia sw. Teresy od Jezusa Doktorem Kosciola Powszechnego,
red. O. Filek, Krak6w 1972, s. 379-396.
68 Ksi~gafundacji..., Krak6w 1623; Droga doskonalosci, Krak6w 1625; Zamek wewn~trzhy. .. ,
Krak6w 1633 (EstI. XXXI, 104-107).
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sw. Franciszka, o. Andrzej od Jezusa z ks. Sebastianem Nucerynem, to realizatorkll.
byla osoba swiecka, Konstancja z Myszkowskich Buzenska, staroscina dobczycka i brzeznicka69 • Staroscina na swoj koszt sprowadzila zakonnice z Belgii.
W dniu 26 maja 1612 przybyly do Krakowa (pod przewodnictwem o. Sebastiana
od sw. Franciszka, podprzeora klasztoru w Lowanium), nast~pujll.ce karmelitanki: s. Maria od Trojcy Swi~tej z Brukseli, s. Malgorzata od Jezusa i s. Teresa od
Jezusa z klasztoru w Mons i s. Krystyna od sw. Michala (Puteana) z Lowanium70 •
Z poczll.tku zakonnice zamieszkaly w kamienicy zakupionej przy ul. Grodzkiej,
naprzeciw kosciola sw. Marcina. Troskliwll. opiekll. duchowll. i materialnll. otaczali
siostry przelozeni klasztoru nowicjackiego, szczegolnie o. Marcin od Najsw. Maryi
Panny, Wloch (1611-1614) oraz o. Pawel Szymon od Jezusa Maryi Rivarola
z Genui (1614-1617). Dzi~ki ich pomocy siostry otrzymaly pod budow~ klasztoru,
przy ul. Grodzkiej, dwor ksi~znej Anny ze Stemberku Ostrogskiej, dwor Pienill.zkowej i Wawrzynca Gembickiego, arcybiskupa gnieznienskiego, oraz stary
kosciol sw. Marcina, przy ktorym znajdowala si~ fundacja kard. Bernarda Maciejowskiego dIa ksi~Zy emerytow. Po przeprowadzeniu wszelkich transakcji i prawnych formalnosci, karmelitanki bo se w dniu 7 sierpnia 1618 r. wprowadzily si~
do uzyskanej nieruchomosci. Pod kierunkiem Jana Trevana, architekta krolewskiego, od 2 maja 1620 do 26 sierpnia 1621, wzniesiono nowy klasztor za 23
tysill.ce zlotych, a nast~pnie w latach 1638-1644 kosciol sw. Marcina i sw. Jozefa za sum~ 30 tysi~cy zlotych. Jego konsekracji dokonal Piotr G~bicki, biskup
krakowski, w dniu 24 kwietnia 1644. Swill.tyni~ wybudowano z posagu s. Teresy
Marii od sw. Jozefa, na swiecie Marii Klary, ksi~zniczki bawarskiej (corki ksi~cia
Ferdynanda, pfalzgrafa Renu, i Marii) , ktora wstIWi1a do tego klasztoru. Karmelitanki w Polsce pozostawaly zawsze pod jurysdykcjll. prowincjala71 . Klasztor
krakowski staI si~ zaczynem i kolebkll. nast~pnych klasztorow sukcesywnie fundowanych w Lublinie (1622), w Wilnie (1638), we Lwowie (1641), drugi w Lublinie
(1649), w Warszawie (1649), w Poznaniu (1665), drugi w Krakowie (1725).

6. Erekcja Prowincji Ducha Swi~tego i jej rozw6j
Do czasu podzialu Kongregacji Wloskiej sw. Eliasza na prowincje, wszystkie
klasztory i zakonnicy do niej nalezll.cy podlegali bezposrednio centralnej wladzy
o. generala i definitorium generalnego w Rzymie, poza czasem kapituly generalnej, ktorll. zwolywano co 3 lata. Cala Kongregacja liczyla wowczas 26 klasztorow,
69 Klasztory karmelitanek bosych w Poisce, na Litwie i Rusi, Krak6w I: Klasztor sw. Marcina,
Krak6w 1904, s. 5.
70 TarnZe, s. 9.
71 B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych ... , s. 627.

Benignus J. Wanat OCD

52

w tym Il we \yloszech, 5 w Belgii, 3 w Polsce, 3 we Francji, 1 w Niemczech
i 2 w Persji. Z powodu szybkiego rozwoju zakonu, wielkich odleglosci klasztorDw
od Rzymu i trudnych warunk6w komunikacji, kapitula generalna zebrana w Rzymie w klasztorze S. Maria della Scala, w dniu 14 maja 1617 dokonala podzialu
calej Kongregacji na 6 prowincji: genuenska., rzymska., polska., longobardzka.,
francusk&:. i belgijsk&:.. Okreslila przynalemosé klasztor6w i terytorium do poszczeg6lnych prowincji oraz ustalila tytulacj~ i dokonala wyboru prowincjaI6w72 •
Pierwszym prowincjalem Prowincji Polskiej pw. Ducha Swi~tego zostal
wybrany w dniu 16 maja o. Maciej od sw. Franciszka, zasruzony fundator Karmelu w Polsce, dawniej przeor w Genui. Kapitula dokonala wyboru przeor6w do
poszczeg6lnych klasztor6w oraz zlecila definitorium generalnemu wyb6r definitor6w prowincjalnych dIa poszczeg6lnych prowincji z udzialem prowincjala. W dniu
24 maja w sklad zarz&:.du prowincji polskiej zostali wybrani na definitor6w:
I-o. Cyryl od sw. Marii Magdaleny, II-o. lan Maria od sw. J6zefa, III-o. Jacek
od sw. Andrzeja, IV - o. Kazimierz od sw. Anny (Piotr Tamowski)73.
O. Maciej, ciesz&:.cy si~ najwi~ksz&:. populamosci&:. w prowincji, na pierwszej kapitule prowincjalnej w Krakowie w r. 1619 ponownie zostal prowincjalem
az do kapituly generalnej w 1620. W tym czasie troszczyl si~ o wszystkie wymiary zycia zakonnego rozwijaj&:.cej si~ prowincji. Szczeg6lnie dbal o kamosé Zycia
w klasztorach, o wieme przestrzeganie regulaminu dnia, slub6w zakonnych i proporcji pomi~dzy kontemplacj&:. a apostolstwem. PomnoZylliczb~ klasztor6w. Usamodzielnil drugi klasztor w Krakowie swi~tych Michala i J6zefa, dal pocz&:.tek
klasztorom w Poznaniu (1618) i w Przemyslu (1620). Kapitula generalna w r. 1620
wybrala go przelozonym generalnym, a na jego miejsce wybrala prowincjalem
dIa Polski o. Jana Mari~ od sw. J6zefa Centurione74 . Z wielk&:. gorliwosci&:. rz&:.dzil
on prowincj&:.przez 5 lat. Usilnie troszczyl si~ o pogl~bienie Zycia duchowego prowincji i przestrzeganie kamosci. Wyrazem tego s&:. pasterskie listy do wszystkich
klasztor6w i zakonnik6w prowincji 75 • Przeorom przypominal obowi&:.zek odprawienia cotygodniowej kapituly z wygloszeniem konferencji duchowej, karceniem
win, o odprawianiu osmiodniowych rekolekcji w roku. Przypomnial, ze rekolekcjami zakonnik6w ma kierowaé przeor, a podwladni maj&:. dwa razy w roku

Acta Cap. Gen. s. 65 n.
TarnZe, s. 80-81. Imil; definitora najprawdopodobniej zostalo niewlasciwie zapisane. Raczej
tutaj chodzi o ojca Jacka Andrzeja od Wniebowzil;cia NMP Stobinskiego. W 1614 byl on socjuszem o. Macieja na kapitull; generaln1t w Rzymie. Po kapitule studiowal w GenuL Po powrocie do
Polski byl przelozonym klasztoru swil;tych Michala i J6zefa w Krakowie w latach 1617-1619.
Kapitula prowincjalna w Krakowie w 1619 wybrala go przeorem we Lwowie. Zmarl w Warszawie
23 grudnia 1621.
74 Acta Cap. Gen. s. 119.
75 APKB, AMK 4: Liber epistolarum conuentus SS. Michaeli et Joseph Cracoviae intra moenia
Carm. Disc, s. 34-37, 70-81, 87-90, 94-103.
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zdawaé sprawozdanie z pracy wewn~trznej przed przelozonym. Sam prowincjal
wyglaszal konferencje siostrom karmelitankom bosym w Krakowie 76 oraz rekoIekcje dIa os6b zakonnych na temat odnowy poboznosci do Matki Boskiej77. Za
swojej kadencji podjlll starania o zalozenie eremu dIa prowincji, z polecenia definitorium generalnego przyjlll fundacj~ Stanislawa Lubomirskiego, wojewody
krakowskiego, w Wisniczu, jako votum wdzi~cznosci Narodu Polskiego za zwyci~stwo 'pod Chocimiem w 1621 roku. R6wniez patronowal fundacji klasztoru
w Kamiencu Podolskim w 1623 r. oraz osobiscie podjlll starania o zalozenie k1asztoru w Wilnie przy Ostrej Bramie w 1624. Podejmowal tez starania o nowll fundacj~ karmelitanek bosych w Lublinie.
W latach 1617-1625, 1628-1631, 1646-1655 prowincjll polskll rZlldzili
Wlosi i Hiszpanie, naIezllcy do Kongregacji Wloskiej, z kt6rych o. Michal od
Zwiastowania (Michael a Vidarte), Hiszpan, az trzykrotnie pelnil obowillZki
prowincjala (1628-1631, 1646-1649, 1652-1655). Obok o. Macieja od sw. Franciszka, o. Jana Marii od sw. J6zefa i o. Archaniola od sw. Michala (Wlocha z Cremony), naIezy do najbardziej zasruzonych dIa prowincji polskiej. Od r. 1611 az
do smierci pozostal w Poisce, pe1nillc obowillZki przelozonego w r6znych k1asztorach prowincji.
Pierwszym prowincjalem polskim byl o. Marcin od sw. Teresy (Marcin
Kos). Kierowal prowincjll w latach 1625-1628. W tym czasie przygotowal plany
budowy k1asztoru pustelniczego w Czemej, z fundacji Agnieszki z T~czynskich
Firlejowej, wojewodziny krakowskiej, i dokonal wyboru miejsca78 oraz wyslal
pierwszych karmelit6w na nowll fundacj~ do Wilna w 1626 roku 79 • W nast~p
nych Iatach zalozono nowe klasztory: w roku 1630 w Berdyczowie na Ukrainie,
z fundacji Janusza Tyszkiewicza, wojewody kijowskiego 80 ; w 1639 w Warszawie
na Krakowskim Przedmiesciu z ofiar dobrodziejow81 ; w 1639 w Gl~bokiem na
Bialorusi, z fundacji J6zefa Korsaka 82 , wojewody i starosty mscislawskiego;
w 1644 we Wisniowcu na Wolyniu, z fundacji Jeremiego Wisniowieckiego, wojewody ruskiego 83 .

Biblioteka Karmelitanek Bosych w Krakowie, ul. Kopemika 44, rkps 68/11.
APKB, rkps 55: Zbior traktatow ascetycznych. .. Exercitia pro renovanda omnia in devotione
erga Gloriosissimam Virginem Mariam, s. 209-255. Kopia znajduje sit:: w Bibliotece Karme1itanek
Bosych w Krakowie, sygn. 68, k. 47.
78 AKC 1, Origo fondationis S. Deserti in Polonia, s. 2-3.
79 APKB, sygn. AKO, 1. Cronica conventus vilnensis PP. Carmelitarum Discalceatorum sub
titula S. M N. Teresiae a Jesu, k. 1-3; B.J. WANAT, Zakon Karmelitow Bosych ... , s. 281.
80 B.J. WANAT, Zakon Karmelitow Bosych ... , s. 377-402.
81 TarnZe, s. 403-457.
82 TarnZe, s. 458-470.
83 Tamze, s. 472-506; 1M. GrZYCKI, Klasztor 00. karmelitow bosych w Wisniowcu, "Rocznik
Wol:ynski", t. VIII, R6wne 1939, s. 161-202.
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Pierwsza polowa XVII wieku zaznaczyla si~ dynamicznym rozwojem
prowincji. Nacisk polozony byl na dobr~ formacj~ rodzimych powolan pod wzgl~
dem duchowym i inteIektualnym. Byl to okres rowniez zmudnej budowy poszczegolnych kIasztorow wedlug zatwierdzonych w roku 1622 przez definitorium
generaine w Rzymie p1anow budowy k1asztorow dIa p01skiej prowincji 84 . Przy
swoich kosciolach karmelici prowadzili duszpasterstwo okresione w konstytucjach zakonnych. Glosi1i slowo Boze, spowiadali, prowadzili kierownictwo duchowe. Slaw~ wybitnych kaznodziejow zdoby1i: o. Andrzej od Jezusa Brzechwa
(1584--1640), o. Hieronim od sw. Jacka Cyrus (1603-1647), o. Mikolaj od Ducha
Swi~tego Kmita (zm. 1638), o. AIeksander od Jezusa - Andrzej Kochanowski
(1618-1667). Karmelici z kIasztoru swi~tych Michala Archaniola i Jozefa w Krakowie prowadzili studia teologiczne dIa swoich studentow teologii oraz w 1atach
1631-1647 duszpasterstwo akademickie tzw. Oratorium Pietatis, do ktorego naIezeli profesorzy i studenci Uniwersytetu Jagiellonskieg0 85 . DIa ich duchowej
formacji wydali podr~czniki z praktykami re1igijnymi: Exercitia spiritualia Studiosorum Oratorii pietatis Academici ... , Cracoviae 1632. Drugie wydanie ukazalo si~ w kiIka 1at pozniej: Spiritualia exercitia Oratorii Pietatis academici apud
Patres Carmelitas Discal[ceatos] Cracoviae erecti... , Cracoviae 1638 86 •
Karme1ici w swoich klasztorach promowali kult Matki Bozej SzkapIerznej,
sw. Jozefa i sw. Teresy od Jezusa wraz z jej pismami. Natomiast w kIasztorach
polozonych na Kresach W schodnich Polski w Gl~bokiem, Wisniowcu, Berdyczowie, Kamiencu Podolskim i we Lwowie prowadzili dzialainosé prounijn~.
Nuncjusz apostolski Antoni Santa Croce, abp Seleuci w swoim Iiscie, datowanym 2 pazdziemika 1629 w Warszawie, skierowanym do przeora kIasztoru we
Lwowie, o. Franciszka od Matki Bozej, stwierdzil, ze karmelici wydatnie przyczynili si~ do zawarcia unii Kosciola Ormianskiego z Rzymem i zach~cal do
dalszych staran w tym kierunku 87 • Owocem tych staran bylo pubIiczne zlozenie
wyznania wiary w formie uroczystej przez arcybiskupa Kosciola Ormianskiego
Mikolaja Torosowicza, w kosciele Karmelitow Bosych we Lwowie, 24 paidziemika 1630 roku, w otoczeniu duchowienstwa ormianskiego i karme1itow bosych88 .

Acta Def. Gen., s. 81.
Bibl. VJ w Krakowie, rkps 219, Annales Oratorii Pietatis Academici apud Patres Carmelitas
Discalceatos conventus ss. Michaelis et Joseph, Cracoviae erecti A.D. 1631, die 13 Julii, s. 2;
K. GUMOL, Duszpasterstwo akademickie na Uniwersytecie Jagiellonskim w latach 1400-1795,
"Zeszyty Naukowe KVL", R. 7 (1964), m 2, s. 62.
86 Estr. XVIII, 409.
87 Bibl. PAN w Krakowie, rkps 899, Jura et privilegia et varia authentica tam spiritualia quam
saecularia... , k. 581.
88 TatnZe, k. 585-587.
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