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Rozw6j i podzial Prowincji Polskiej 
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I. Uwarunkowania zycia zakonnego 
w osiemnastowiecznej Rzeczpospolitej 

Dzieje i rozw6j zakon6w wpisane Sél w okreslonél politycznie, spolecznie, gospo
darczo i kulturoworzeczywistosé historycznél. Z tej zatem przyczyny podj~cie 
si~ om6wienia dziej6w karmelit6w bosych na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej 
w XVIII w. wymaga przynajrnniej szkicowego zarysowania waznych wydarzen 
i przemian, kt6re mialy miejsce w Poisce w interesujélcym nas okresie historycz
nym. Ten czas to lata panowania na tronie polskim saskich wladc6w z dynastii 
Wettin6w: Augusta II i jego syna Augusta III oraz okres rZéld6w kr6la Stanislawa 
Augusta Poniatowskiego. Nasze rozwazania nad historiél Karmelu w Poisce nie 
obejmél calego stulecia, lecz zamknél si~ w przedziale czasowym od poczéltku 
wieku XVIII do pierwszego rozbioru Rzeczpospolitej w r. 1772. Nast~pujélce po 
nim wydarzenia nalezél juz do okresu kasat klasztor6w karmelitanskich i wyma
gajél osobnego studium. 

Ostatnie dziesi~ciolecia XVII w. przebiegaly dIa Rzeczpospolitej, rZéldzo
nej przez lana III Sobieskiego, stosunkowo spokojnie, co pozwolilo krajowi na 
powolne podnoszenie si~ po okresie wyniszczajélcych wojen. Wraz z elekcjél Fry
deryka Augusta z dynastii Wettin6w w r. 1697 rozpoczél1 si~ trwajllcy niemal 
siedemdziesiélt lat okres rZéld6w wladc6w saskich, w kt6rym to czasie Polska stop
niowo tracila swoje polityczne znaczenie, poddajélc si~ uzalemiajllcym wplywom 
panstw osciennych i stajélc si~ dIa nich arenél militamych rozgrywek. Szczeg6lnie 
dotk1iwie przeZywala Rzeczpospolita czas wojny p6lnocnej (1700-1721), w kt6-
rll formalnie nie byla zaangazowana jako jedna ze stron konfliktu, jednak w rze
czywistosci to wlasnie na jej ziemiach mialy miejsce decydujllce bitwy tej wojny, 
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a przez ziemie polskie przechodzily i na nich stacjonowaly obce armie. Prze
marsz wojsk wi,!:zal si~ z rabunkow,!: eksploatacj,!: zasob6w gospodarczych kraju, 
co doprowadzilo do jego materialnej ruiny. Zniszczenia wojenne poci<tgn~ly za 
sob,!: fale wielkiego glodu i epidemii. Skutkiem tego byl gwaltowny spadek de
mograficzny. Polska utracila prawie 25% mieszkanc6w, licz,!:c niecale 6 mln 
w roku 17201

• To wlasnie za rz,!:d6w saskich Polska zyskala sobie miano ,,karczmy 
przydroznej, stoj,!:cej dIa wszystkich otworem", a jej militarna slabosé sprawiala, 
iz na terenach Rzeczpospolitej mozna si~ bylo zachowywaé bezkarnie jak w pod
bitym kraju2

• Czas panowania Augusta III (1733-1763) przyni6s1 Poisce - w po
r6wnaniu do poprzedniego okresu - wzgl~dny spok6j, co sprzyjalo powolnym 
pr6bom odbudowy kraju. Jednak przekonanie, iz egzystencja i sila Polski tkwi,!: 
paradoksalnie w jej slabosci i politycznym nierz,!:dzie, uniemozliwialo przeprowa
dzenie jakichkolwiek reform maj,!:cych na celu uzdrowienie panstwa. 

Okres stanislawowski przyni6s1 Poisce rozw6j idei oswieceniowych, kt6re 
okazaly si~ bardzo niebezpieczne dIa istnienia zakon6w. DIa polskiego oswiecenia 
charakterystyczne bylo czerpanie ze wzor6w swojego francuskiego odpowiednika, 
jednak starano si~ to czynié ostroznie, wyciszaj,!:c zbyt radykalne tresci, dlatego 
tez programowy dIa encyklopedyst6w francuskich ateizm i libertynizm zamieniano 
w d,!:zenie do kontrolowanego przez panstwo zreformowania Kosciola w Rzecz
pospolitej3. Nie dziwi wi~c fakt, iz Zycie zakonne znalazlo si~ w tym okresie 
w centrum zainteresowania i krytyki, wyplywaj,!:cej z tendencji oswieceniowych. 
Krytyka zostala skierowana przede wszystkim przeciwko zakonom kontempla
cyjnym, kt6re oskarzano o bezuZytecznosé, ciemnot~, zacofanie i fanatyzm reli
gijny4. Zaowocowalo to w latach osiemdziesi,!:tych XVIII w. kasat'!: zakon6w 
m.in. karmelitanskich z inicjatywy prymasa Polski Michala Poniatowskieg05

• 

Rosn,!:ce uzaleznienie Rzeczpospolitej od Rosji i jej bezposrednia inge
rencja w polityk~ wewn~trzn'b czego wymownym wyrazem byly obrady Sejmu 
polskiego, kt6ry w r. 1768 przyj,!:l tzw. prawa kardynalne oraz konstytucj~ o dysy
dentach, wywolaly zbrojny zryw polskiej szlachty zwi'l:Zanej konfederacj,!: barsk,!:. 
W ruch konfederacki wl,!:czyly si~ aktywnie zakony. Niejednokrotnie ich klasztory 
stawaly si~ punktami obronnymi dIa konfederat6w walcz,!:cych przeciwko woj-

l H. SAMSONOWICZ, Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1976, s. 273. 
2 H. SAMSONOWICZ, J. TAZBIR, T. LEPKOWSIG, T. NALJ:;CZ, Polska. Losy panstwa i narodu do 

1939 roku, Warszawa 2003, s. 226-227. 
3 TarnZe, s. 244. 
4 S. LITAK, Od Reformacji do Oswiecenia. Kosciol katolicki w Polsce nowoiytnej, Lublin 1994, 

s. 188. Powszechnie znana jest krytyka Zycia zakonnego zawarta w literackim utworze Monacho
machia biskupa warmii:tskiego Ignacego Krasickiego, w kt6rym jako jedni z bohater6w wystc:;puj1l 
karmelici bosi. Zob. Z. GOLINSIG, Wstra; i opracowanie do: I. KRASICIG, Monachomachia i Anty
monachomachia, Wroclaw 2003, s. XXXIX-XLVII. 

5 J. DUCHNIEWSIG, Kasata zakonow i klasztorow. Koscielne kasaty zakonow i klasztorow. W Pol
sce, [w:] EK, t. VIII, Lublin 2000, k. 937. 
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skom rosyjskim i kroIewskim. Ogromny byl takZe wplyw poszczegoInych za
konnikow na swoisty patriotyczno-reIigijny charakter konfederacji. Wymownym 
tego przykIadem jest dziaIainosé karmelity ("trzewiczkowego") o. Marka Jando
Iowicza, przeora kIasztoru w Barze6

• Takze karmelici bosi wIozyIi swoj wkIad 
w zryw konfederacki, co zostanie przedstawione w daIszej cz~sci pracy. 

Zycie zakonne w XVIII-wiecznej RzeczpospoIitej puIsowalo w rytmie 
wydarzen poIitycznych i determinowane byIo sytuacj~ spoleczno-gospodarcz~ 
kraju. Przede wszystkim moma mowié w tym okresie o pewnej stabilizacji Iicz
nych zgromadzen zakonnych na ziemiach poIskich. Po przybyciu do PoIski 
w Iatach osiemdziesi~tych XVII w. kapucynow (1681), komunistow (1683) oraz 
trynitarzy (1685) liczba zgromadzen zakonnych m~skich obrz~dku Iacinskiego 
ustaIiIa si~ na poziomie 27, a stan taki przetrwal do czasu pierwszego rozbioru 
(1772) i kasaty jezuitow (1773)7. JeSli wi~c mowa b~dzie o rozwoju b~di 
upadku zycia zakonnego na ziemiach poIskich w XVIII stuieciu, to tyczyé si~ to 
b~dzie wewn~trznych procesow zachodz~cych w obr~bie danych zgromadzen 
zakonnych: powstawanie Iub zamykanie koIejnych kIasztorow, wzrost b~di tez 
spadek personaIny. 

W dziejach zakonow poIskich dIa interesuj~cego nas okresu wydzieia si~ 
zasadniczo dwa znacz~ce okresy: upadek Zycia zakonnego za panowania Augu
sta II Sasa (1696-1733), szczegoinie w czasach wojny polnocnej oraz ponowny 
wzrost zakonow w czasach Augusta III (1733-1763) i w pierwszych Iatach pa
nowania StanisIawa Poniatowskiego do pocz~tku Iat siedemdziesi~tych XVIII 
stuiecia8

• W r. 1700 byIo w Poisce w sumie: 674 klasztory, pi~édziesi~t Iat poiniej 
- 821, natomiast w r. 1772 - 9959

• Szacunkowo mozemy przyj~é, iz w r. 1700 na 
ziemiach poIskich byIo ok. lO 000 zakonnikow, poI wieku p6iniej - ok. 12000, 
a w r. 1772 - 1450010

• Pomimo wi~c kryzysu z pierwszych dziesi~cioleci XVIII 
wieku, ktory przyniosl zakonom znaczne straty materialne i personalne, Zycie za
konne cieszylo si~ dosé znacz~cym wzrostem, osi~aj~c swoje apogeum na zie
miach poIskich w okresie przedrozbiorowym. Nast~puj~ce zahamowanie rozwoju 
zakonow po roku 1772 bylo zwi~zane z pierwszym rozbiorem Polski i nieprzy
chyIn~ wobec zakonow poIityk~ zarowno prawoslawnej Rosji, jak i protestanc
kich Prus, a takZe przenikni~tych ideami jozefinizmu wladz katolickiej monarchii 

6 J. DUCHNIEWSKI, J. WOJNAROWSKI, Jandolowicz (Jandowicz) Marek, [w:] EK VII, Lublin 

1997, k. 959-960. 
7 S. LITAK, Od Reformacji do Oswiecenia, s. 183. 
8 J. KLOCZOWSKI, Zakony mçskie w Polsce w XVI-XVIII wieku, [w:] Kosci61 w Polsce, t. II: 

WiekiXVI-XVIII, Krak6w 1970, s. 597. 
9 S. LITAK, Od Reformacji do Oswiecenia, s. 184. 

lO Dane odnosnie do lat 1700 i 1750: W. MùLLER, Trudne stulecie (1648-1750), [w:] Chrzesci
janstwo w Polsce, red. J. Kloczowski, Lublin 1992, s. 282; dane z r. 1772: Zakony mçskie w Polsce 
w 1772 roku, red. L. Bieitk:owski, J. Kloczowski, Z. Sulkowski, Lublin 1972, s. 36 (tab. 4). 
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Habsburgow. W granicach Rzeczpospolitej na zatrzymanie rozwoju zakonow 
i ich powolny spadek wplyn~la wynikaj8c.ca z zalozen oswieceniowych kasacyjna 
polityka wladz panstwowych i koscielnych. 

Do najbardziej dynamicznie rozwijaj8c.cych si~ i najliczniej reprezentowa
nych w tym okresie zakonow nalezaly zakony zebracze (mendykanckie), do kto
rej to grupy naleZy zaklasyfikowaé Zakon Karmelitow Bosych. W polowie wieku 
XVII mendykanci posiadali na ziemiach Rzeczpospolitej 315 klasztorow. W Ci8c.
guponad stu lat liczb~ t~ podwoili, osi~aj8c.c w r. 1772 stan 559 domow zakon
nychll

, co szlo w parze ze wzrostem personalnym z 5 80012 
W r. 1650 do 9 10013 

sto dwadziescia lat p6Zniej. Najbardziej rozwijaj8c.cym si~ zakonem tego czasu 
byli karmelici zwani populamie "trzewiczkowymi" - 142% przyrostu zakonni
kow W latach 1700-1772. Drugie miejsce zajmowali reformaci. Karmelici bo si 
plasowali si~ na czwartej pozycji po jezuitach, jednak przed franciszkanami 
konwentualnymi, bemardynami i dominikanami l4

. Dla karmelitow bosych przy
rost liczby zakonnikow W omawianym okresie wynosil 77% 15. Z ogoln8c.liczb8c. 
448 zakonnikow W r. 1772 plasowali si~ oni na szostej pozycji (dominowali ber
nardyni z 2 360 zakonnikami, karmelici - choé znajdowali si~ na pi8c.tym miejscu 
- jednak dwukrotnie przewyzszali liczbowo swoich braci bosych, licz8c.c 967 osob). 
W tym tez roku karmelici bosi posiadali 26 domow, co dawalo im takZe szost8c. 
pozycj~ posrod zakonow zebraczych po przoduj8c.cych dominikanach z 166 klasz
torami i m.in. karmelitami "trzewiczkowymi", ktorzy obecni byli W 59 domach 
zakonnychl6

. Niestety takZe i zakony mendykanckie, tak bardzo obecne W Zyciu 
przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, podzielily W nast~pnych latach los innych 
zakonow, przeZywaj8c.c czas trudnych doswiadczen w postaci kasat, ograniczenia 
rozwoju i pola dzialalnosci. 

II. Karmelici bosi w dobie kryzysu wojny p61nocnej 

W trudny wiek XVIII polska prowincja karmelitow bosych weszla, licz8c.c 253 
zakonnikow, w tym 176 kaplanow Zyj8c.cych i pracuj8c.cych w trzynastu z pi~tnastu 
zalozonych w poprzednim stuleciu na ziemiach Rzeczpospolitej klasztorach: 

II J. KLOCZOWSKI, Zakony mr;;skie w Polsce w XVI-XVIII wieku, s. 598. 
12 TarnZe, s. 599. W wy1iczeniach nie zostaly ujlète wszystkie zakony mendykanckie, d1atego 

tez autor artykulu uzupelnil je, dodajltc dane odnosnie do augustian6w (wg tabe1i ze s. 558) oraz 
kanne1it6w bosych (wg: Cz. GIL, Historia Karmelu Terezjanskiego, Krak6w 2002, s. 84). 

13 S. LITAK, Od Reformacji do Oswiecenia, s. 185 (tab. 4). 
14 TarnZe. 

15 W r. 1701 kanne1it6w bosych bylo 253 (zob. B.I. W ANAT, Zakon Karmelitow Bosych w Pol
sce. Klasztory karmelitow i karmelitanek bosych 1605-1975, Krak6w 1979, s. 64), a w r. 1772 - 448. 
Stan personalny karmelit6w bosych zostanie szczeg61owo om6wiony w da1szej CZlèsci pracy. 

16 S. LITAK, Od Reformacji do Oswiecenia, s. 185 (tab. 4). 
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w Krakowie (dwa konwenty), Lublinie, Lwowie, Poznaniu, PrzemysIu, WiInie, 
Czernej, Wisniczu, Warszawie, Gl~bokiem, Wisniowcu i Grodnie. Tymczasowo 
karmelici zostali zmuszeni do opuszczenia swoich siedzib w Kamiencu Podolskim 
oraz w Berdyczowie. Pierwszy z kIasztorow wraz z kosciolem zostal rozebrany 
po zaj~ciu Kamienca Podolskiego przez Turkow w r. 1672, a jego mieszkancy 
wyp~dzeni. Do twierdzy kamienieckiej udalo si~ powrocié zakonnikom po za
wartym z Turcj~pokoju karlowickim (1699). Z powodu zniszczenia ich pierwot
nego klasztoru, karmelici starali si~ o nowy teren na wznowienie fundacji, co 
zostalo uwienczone sukcesem w r. 1703 17

• Niespokojne tez byly Iosy karmeIitow 
w Berdyczowie. W r. 1684 zostali oni sil~ zmuszeni do opuszczenia kIasztoru 
przez spadkobiercow Janusza Tyszkiewicza, wojewody kijowskiego i fundatora 
konwentu. Rozpocz~l si~ trwaj~cy ponad trzydzieSci Iat proces o powrot do za
garni~tej bezprawnie wlasnosci. Zakonczyl si~ on korzystnym dIa karmelitow 
wynikiem dopiero w r. 171718

. 

Pocz~tek omawianego przez nas wieku naznaczony zostal bardzo dotkli
wie trwaj~q na ziemiach polskich wojn~ polnocn~. Kolejne przemarsze wojsk 
obcych, aIe takZe polskich, przez ziemie Rzeczpospolitej, stawaly si~ okazj~ do 
rabowania, niszczenia oraz nakladania wysokich kontrybucji na Iudnosé zajmo
wanych terenow. Nieszcz~scia zawieruchy wojennej nie omijaly klasztorow kar
melitanskich. Dotkliwe zniszczenia i rabunki dotkn~ly wi~kszosé konwentow. 
Klasztor czernenski w Iatach 1701-1708 byl zmuszony do wyplacenia ogrornnych 
sum i zapewnienia utrzymania kolejno wojskom szwedzkim, nast~pnie konfede
ratom sandomierskim, zolnierzom saskim, moskiewskim i ponownie polskim. 
Cz~sto tez kIasztor placil kontrybucje za poddanych sobie wloscian, ktorzy nie 
byli w stanie sami pokryé nalozonych powinnosci19

. Podobny 10s spotkal klasztor 
we Lwowie, gdzie w r. 1704 Szwedzi dokonali rabunku20

, a takze konwenty 
w WiInie, Krakowie (wojska szwedzkie zaj~ly konwent sw. Michala do swojej 
dyspozycji), Wisniczu, Warszawie i Poznaniu. 

Zachowana z tych nieszcz~snych dIa naszego kraju czasow kronika kIasz
toru poznanskiego daje nam w tym kontekscie wymowne i tragiczne swiadectwo. 
Kronikarz pod rokiem 1703 zapisal slowa komentarza do ogoInej sytuacji w pan
stwie: "Z powodu rozpowszechnionych grabiezy szwedzkich ogoina bieda do-

17 B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych. .. , s. 374. 
18 TarnZe, s. 379-380. 
19 B.J. WANAT, Maryjne sanktuarium karmelit6w bosych w Czernej, Krak6w 1981, s. 28-30. 
20 Klasztor lwowski staI sice swiadkiem jeszcze wicekszej tragedii. W czasie walk o to miasto 

zgincelo z rqk Szwed6w dw6ch karmelit6w: br. Pachomi (1703?) i br. Hilarion od sw. Teresy (Ka
lusz), kt6ry zostal zabity w r. 1705. Zob. K. FURMANIK, Ksiliga zmarlych karmelit6w bosych 
w Polsce, na Litwie i Rusi (1607-1998), t. III-2: Prowincja polska pw. Ducha Swilitego (1607-1750), 
Krak6w 2002, s. 305,313. 
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tkn~la cal~ Polsk~,,21. Nast~pnie opisal wydarzenia w Sokalu, gdzie w klasztorze 
bernardynskim wiele zakonow zdeponowalo swoje kosztownosci, by uchronié je 
przed szwedzkim rabunkiem. Nadzieja na ocalenie okazala si~ zludna: "Najwi~k
szego gwaltu dopuscil si~ jednak [Karol XII] w Sokalu. Zabral [bowiem] za por~
czeniem swoim i niektorych magnatow, zlozone u ojcow bernardynow depozyty 
roznych zakonow oraz magnatow i szlachty [ ... ]. Przepadly tam mi~dzy innymi 
sprz~ty z zakrystii wraz z calym wyposazeniem naszego klasztoru lubelskiego, 
zloto i srebro naszych zakonnic wilenskich, ojcow z Gl~bokiego i Wilna oraz 
zakonnic z lubelskiego klasztoru sw. Jozefa. Z powodu owej grabiezy u ojcow 
bernardynow w Sokalu, zakon karmelitow bosych poni osI szkody na sum~ sze
sciuset tysi~cy [zlotych polskich]"22. Najtragiczniejsze chwile dIa konwentu po
znanskiego nadeszly w paidzierniku 1704 r. Kronikarz z bOlem odnotowal zaszle 
zdarzenia: "Nasz klasztor poznanski popadl w tak wielki niedostatek, ze za przy
czyn~ szwedzkich rabusiow przez trzydziesci dni Zywilismy si~ zaledwie okru
chami chleba [ ... ]. Szwedzcy zolnierze, ogarni~ci wscieklosci'b dopuszczali si~ 
na terenie klasztoru wielkich gwahow. Publicznie wolaj~c: «gut klasztor na ra
bunek», na czaty z miasta wypadaj~ i klasztor rabowaé wychodzili. Zniszczyli 
wszystkie zgola zabudowania klasztorne. Zlupili spizarni~ z calym dobrem,,23. 
Zakonnikom nie pozostawiono nawet osobistych przedmiotow stosowanych do 
umartwienia, typu wlosiennice i lancuszki pokutne. Zabrano brewiarze i inne 
ksi~gi liturgiczne, a stawiaj~cych opor zakonnikow poddawano wymyslnym tor
turom24. Niestety, jak wspomina poznaiiski zakonnik, wojska polskie, ktore wkro
czyly do miasta rowniez zachowywaly si~ jak najeidicy. Z klasztornego plotu 
porywano nawet d~bowe deski, nie wspominaj~c juz o zarekwirowaniu wszelkiej 
pozostalej zywnosci. W Poznaniu zacz~to powtarzaé wymowne powiedzenie: 
"Zli Szwedzi, Sasi, gorsi Nasi,,25. 

W czasie wojny polnocnej klasztory karmelitanskie stawaly si~ niejedno
krotnie swiadkami waznych, choé niekorzystnych dIa Rzeczpospolitej ukladow 

21 Kronikapoznanskich Karmelit6w Bosych, opr. P.F. Neumann, Poznan 2001, s. 177. 
22 TarnZe. Podobne zdarzenie mialo miejsce w Lesku, do ktorego zakonnicy z Warszawy po

stanowili przewiezé skarbiec zakrystyjny. Lesko zostalo jednak w r. 1702 zlupione przez Szwedow 
i caly maj~tek zakonny dostal siit w ich ritce. Na Szczitscie dIa karmelitow, dziitki interwencji wply
wowych protektorow zakonu w tym kard. Michala Radziejowskiego, udalo siit odzyskaé zrabowane 
kosztownosci. Zob. B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych. .. , s. 431-432. 

23 Kronika poznanskich Karmelit6w Bosych. .. , s. 184. 
24 ,,[Szwedzi] bili zakonnikow i zadawali im razy az do krwi. [Pastwili siit] zwlaszcza nad do

natem, bratem Antonim [Wadawem] od sw. Agnieszki, niezwyczajnej gorliwosci zakonnikiem, 
ktory przykladnie przez tyle lat kwestowal po miescie, i nad bratem Wawrzyncem od sw. Michala 
[ ... ]. Samego przeora, W.O. Konstantyna, ktory przebywal w celi, mitczyli wymyslnym biciem, 
aby zmusié go do wydania pieniitdzy. Nieszczitsni zakonnicy przez niemal caly tydzien doznawali 
cierpienia i ucisku ze strony Szwedow". Za: tamze, s. 184,186. 

25 TarnZe, s. 184. 



Rozw6j i podzial Prowincji Polskiej OCD 61 

politycznych. W r. 1705 w klasztorze karmelit6w bosych w Warszawie toczyly 
si~ rozmowy ze Szwedami, kt6re zakonczyly si~ 18 listopada podpisaniem narzu
conego przez stron~ szwedzk<t przymierza, podporz<tdkowuj<tcego Rzeczpospoli1<t 
Karolowi xn26. 

Reszty zniszczen dopelnila szczeg6lnie dotkliwa w latach 1707-1709 epi
demia. Klasztory karmelitanskie zostaly niejednokrotnie zdziesi<ttkowane. W Kra
kowie w czasie zarazy w klasztorze sw. Michala wymarlo cale zgromadzenie 
zakonne27

. W kronice poznanskiej i w tym przypadku odnajdziemy zatrwazaj<tce 
dane: "Zacz~la szerzyé si~ ci~zka zaraza w miescie Lwowie, w Lublinie, w Kra
kowie i w Poznaniu, oraz w okolicach tych miast. W roku 1708 i w roku 1709 
zmarlo wielu naszych zakonnik6w, przebywaj<tcych w wymienionych miastach 
na terenie prowincji, tak w konwencie grodzienskim, jak i w wisnickim, lwow
skim, krakowskim, lubelskim oraz tutaj, w Poznaniu,,28. W okresie od r. 1704 do 
1711 na zaraz~ zmarlo w klasztorach karmelitanskich ok. 40 zakonnik6w29. 

III. Dynamiczny rozw6j fundacyjny i osobowy 
w latach 1720-1772 

Wzrost powolan w latach dwudziestych XVIII wieku 

Delegaci prowincji polskie/o, kt6rzy w r. 1710 udawali si~ na kapitul~ generaln<t 
do Rzymu, wieili ze sob<t aktualny spis wszystkich karmelit6w polskich. Ich 
liczba wynosila zaledwie 166, por6wnuj<tc z liczb<t 253 sprzed dziewi~ciu lat. 
Polski Karmel stracil w tych tragicznych dIa Rzeczpospolitej latach 87 brace l

. 

Byly to lata najwi~kszego spadku demograficznego w okresie przedrozbiorowym. 
Kolejne dziesi~ciolecia przyniosly odrodzenie zycia zakonnego. Wzrost liczby 
zakonnik6w zalezny jest oczywiscie od ilo sci wst~puj<tcych kandydat6w, a bar-

26 B.I. W ANAT, Zakon Karmelitow Bosych. .. , s. 449. 
27 Cz. GIL, Historia Karmelu Terezjw1skiego, s. 201. 
28 Kronika poznw1skich Karmelitow Bosych ... , s. 191. Kronikarz we wspornnianych latach wy

mienia z imienia cztemastu zmarlych z powodu zarazy zakonnik6w konwentu poznanskiego. 
29 CZ. GIL, Profesi prowincji polskiej karmelitow bosych w latach 1679-1789, "Roczniki 

Humanistyczne" 27(1979), z. 2, s. 89. 
30 Byli nimi: o. Boguslaw od Iezusa, Maryi i I6zefa (Szaniawski), przeloi:ony prowincjalny 

oraz o. Ierzy od sw. Wojciecha (Brzostowski), powolany na tej kapitu1e do zarzltdu genera1nego 
zakonujako czwarty definitor. Acta Capituli Generalis O.C.D. Congregationis S. Eliae (dalej: ACG), 
voI. III (1701-1797), ed. A. Fortes, Roma 1992, s. 145. 

31 B.I. W ANAT, Zakon Karmelitow Bosych ... , s. 64-65 (tab.: Stan personalny prowincji Ducha 
Swietego w latach 1686-1785). Z podanych statystykjasno wynika, ii: liczba zgon6w w prowincji 
wyraznie wzrastala. Iezeli w 1atach 1690-1701 odnotowano 25 zmarlych, to w ciltgu ko1ejnych 
pi~ciu 1at (1702-1707) umarlo 50 zakonnik6w, natomiast do r. 1710, a wi~c w ciltgu za1edwie 
trzech 1at, prowincja stracila ai: 54 czlonk6w. 
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dziej jeszcze od liczby braci, kt6rzy po okresie nowicjatu skladaj~ sluby zakonne. 
Dla interesuj~cego nas okresu mozemy bardzo dokladnie przesledzié ten proces. 
Najbardziej krytycznym okresem byly lata 1701-1717, kiedy to profesj~ zakonn~ 
zlozylo 104 nowicjuszy (srednio po 6 os6b rocznie, jednak bywaly i lata np. 
r. 1703, 1707, 1712, w kt6rych sluby skladalo po dw6ch zakonnik6w). Od roku 
nast~pnego obserwuje si~ ponowny wzrost skladanych profesji. Do momentu po
dzialu prowincji (do r. 1731), czyli przez kolejne trzynascie lat, swoje sluby zakon
ne w zakonie karmelitanskim zloZylo 163 osoby (srednio po 12 os6b rocznie)32. 
W tym tez roku prowincja polska liczyla 267 zakonnik6w33, co oznacza, iz w ci~
gu dwudziestu lat liczba karmelit6w bosych wzrosla o 60%. Wedlug dost~pnych 
danych mozemy ustalié, ze do r. 1772 w prowincji polskiej sluby zakonne zloZylo 
dalszych 391 nowicjuszy. Niestety nie istniej~ z tego okresu podobne szczeg610we 
dane dIa prowincji litewskiej. Jednak, podsumowuj~c, mozemy stwierdzié, iz przy 
dosé znacz~cym wzroscie personalnym obydwie prowincje karmelit6w bosych 
w roku przeprowadzania przez nuncjusza apostolskiego Giuseppe Garampiego 
ankiety odnosnie do stanu Kosciola w Rzeczypospolitej liczyly 448 zakonnik6w: 
odpowiednio prowincja polska liczyla 295, natomiast litewska - 15334. 

Staly wzrost stanu personalnego prowincji polskiej zaowocowal kolejny
mi fundacjami. W pocz~tkach XVIII w. udalo si~ jeszcze zaloZyé klasztor w Za
g6rzu k. Sanoka (170 l) oraz w Kownie (170835) oraz powr6cié do czasowo utra
conych konwent6w w Kamiencu Podolskim (1703) i Berdyczowie (1717). Na 
kolejn~ fundacj~ w Antoleptach k. Kowna wypadalo czekaé do r. 1731. Na nast~p
ne trzydziesci lat przypada zalozenie dziewi~ciu36 nowych k1asztor6w. Dynamizm 
fundacyjny tego okresu mozna por6wnaé z pierwszym p6lwieczem pobytu kar
melit6w w Poisce. Jednak zanim doszlo do nowych fundacji, dokonal si~ podzial 
istniej~cej od 1617 r. prowincji polskiej. 

32 Cz. GIL, Profesi prowincji polskiej karmelit6w bosych w latach 1679-1789, s. 66--67 (tab. 3). 
33 B.J. W ANAT, Zakon Karmelit6w Bosych ... , s. 65. 
34 Zakony m~skie w Polsce w 1772 roku, s. 52-53 (tab. Il). 
35 Pozwolenie na nowil fundacj~ w Kownie definitorium generalne wydalo juz 2 maja 1701: 

Acceptatur novafundatio in civ[itate} Counensi (Kowno seu Kaunas) in Poloniae prov[incia). Acta 
Definitorii Generalis O.C.D. Congregationis S. Eliae (1658-1710) - (dalej: ADG), ed. A. Fortes, 
Roma 1986, s. 498. Cz. GIL, powolujilc si~ na katalog klasztor6w z l. poI. XVIII, ustala dat~ rze
czywistej fundacji na r. 1708. Zob. TENZE, Erekcja litewskiej prowincji karmelit6w bosych pod 
wezwaniem sw. Kazimierza, "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 22(1975), z. 4, s. 110. B.J. WANAT 

podaje informacj~ o zakupie placu z domem pod fundacj~ klasztoru w r. 1705. Zob. TENZE, Zakon 
Karmelit6w Bosych. .. , s. 533. 

36 Uwzgl~dniajilc uwagi zawarte w przyp. 37, 44 i 49. 
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Erygowanie prowincji litewskiej 

Zdecydowana wi~kszosé klasztor6w powstalych w XVII w. znajdowala si~ na 
terytoriach Korony, jedynie trzy z nich w Wilnie, Gl~bokiem oraz Grodnie lei:aly 
w granicach Wielkiego Ksi~stwa Litewskiego. Na pocz~tku nast~pnego stulecia 
dol~czyly do nich klasztory w Kownie oraz druga fundacja w Wilnie za rzek~ 
Wi1i~37. W pierwszym éwieréwieczu XVIII w. wrastala stale liczba profes6w 
z teren6w Wielkiego Ksi~stwa (w latach 1700-1730 prawie 1/3 skladaj~cych pro
fesj~ zakonnik6w pochodzila z Litwyi8

• DIa kandydat6w z tych ziem od r. 1688 
zostal ustanowiony nowicjat w Wilnie, kt6ry szczeg6lnie w tym czasie przyjmo
wal stale wzrastaj~q liczb~ kandydat6w do zakonu. Nie dziwi wi~c fakt, ii: z po
cz~tkiem lat dwudziestych zacz~la coraz bardziej realne ksztalty przybieraé mysl 
o powolaniu do Zycia nowej prowincji dIa ziem litewskich. Kwesti~ ewentualne
go podzialu prowincji zaj~la si~ obraduj~ca w Przemyslu w r. 1724 kapitula pro
wincjalna. Propozycja wydzielenia z prowincji polskiej klasztor6w litewskich, 
w celu utworzenia z nich odr~bnej jednostki administracyjnej zostala przyj~ta 
przez wi~kszosé uczestnik6w kapituly. Wsr6d powod6w podzialu zwracano uwag~ 
na znaczne odleglosci mi~dzy poszczeg6lnymi klasztorami rozmieszczonymi na 
terytorium calej Rzeczpospolitej, co utrudnialo zarz~dzanie nimi i odbywanie przez 
przeloi:onego prowincjalnego regulamych wizytacji. Problematyczne bylo takZe 
przenoszenie zakonnik6w, przyjmowanie kandydat6w do nowicjatu oraz organi
zacja studi6w39. Kapitula prowincjalna nie bylajednak kompetentna, by przepro
wadzié prawnie podzial prowincji. Nalei:alo zwr6cié si~ o erygowanie nowej 
j ednostki administracyjnej do kapituly generalnej. 

Sprawa znalazla swoje pierwsze rozstrzygni~cie dopiero w r. 1731 na ka
pitule generalnej zebranej w Rzymie. Tymczasem kwestia podzialu zaczynala 
dzielié karmelit6w w Poisce. Polacy zakladali, ii: z prowincji polskiej zostan~ 
wyl~czone jedynie konwenty poloi:one na ziemiach Wielkiego Ksi~stwa. Karme
lici litewscy w ramach przyszlej prowincji widzieli takZe klasztory w Poznaniu, 

37 Odnosnie do daty fundacji tego klasztoru pozostaje wiele niejasnosci. Pozwolenie na t« fun
dacj« wydalo definitorium generalne w r. 170 l: Acceptatur nova fundatio, distans uno milliario 
ftalico ab urbe Vilnensi (Wilno), etiam si conventus habeatur in ista urbe. ADG (1658-1710), 
s. 498. Mowa o tej fundacji jest takZe w r. 1731, gdy kapitula generalna podejmuje decyzj« o wydzie
leniu przyszlej prowincji litewskiej. Po trzydziestu latach od wydania pozwolenia na jej fì.mdacj« jest 
ona dalej okreslana jako nova fondatio post fluvium Villia. ACG (1701-1797), s. 383. B.J. W ANAT 

stwierdza, ze ju:i: w r. 1695 karmelici wilenscy otrzymali od Szymona Karola i Teresy z Wojn6w 
Oginskich, miecznik6w litewskich plac i dw6r na dom zakonny. Jednak klasztor zostal tam wysta
wiony dopiero w r. 1739 nakladem potomk6w pierwotnych fundator6w (zob. TENZE, Zakon Karme
lit6w Bosych w Polsce, s. 548). Z tej tez zapewne racji jako dat« ostatecznej fundacji podaje si« 
wlasnie r. 1739 (zob. Cz. GIL, Historia Karmelu Terezjanskiego, s. 204), nie mozna jednak pomi
n!\.é tej drugiej plac6wki wilenskiej, omawiaj!\.c narodziny prowincji litewskiej. 

38 Cz. GIL, Profesi prowincji polskiej karmelit6w bosych w latach 1679-1789, s. 69. 
39 Cz. GIL, Erekcja litewskiej prowincji karmelit6w bosych. .. , s. 112. 
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Warszawie i Lub1inie40. 19 kwietnia 1731 zapadla na kapitu1e genera1nej decyzja 
o utworzeniu wikariatu prowincjalnego jako pierwszego etapu na drodze do w pel
ni uformowanej prowincji. Utworzony wikariat mia! obejmowaé dwa k1asztory 
w Wilnie, konwent w Gl~bokiem, Grodnie i Kownie41 . Pierwszym wikariuszem 
1itewskim wybrano o. Marcja1isa od Opieki sw. Jozefa (Mackiewicza)42. Decyzja 
kapituly genera1nej nie zadowolila litewskich karmelitow, ktorzy d~Zy1i do utwo
rzenia samoistnej prowincji43, d1atego tez rozpocz~li starania o przyl~czenie wy
mienionych wyzej po1skich k1asztorow. Ich starania zostaly w cz~sci uwienczone 
sukcesem na ko1ejnej kapitu1e w r. 1734, ktora powzi~la decyzj~ o utworzeniu 
litewskiej prowincji pw. sw. Kazimierza. Nowa prowincja miala obejmowaé na
st~puj~ce konwenty: poznanski, warszawski, dwa wilenskie, g!~bocki, grodzienski 
i kowienski44. Nowym przelozonym prowincja1nym zostal wybrany o. Maurycy 
od Matki Bozej Gromnicznej (Lukaszewiczt5

• 

Decyzja podj~ta na kapitu1e genera1nej zostala przyj~ta z dezaproba~przez 
po1skich karme1itow, ktorzy nie mogli si~ pogodzié ze strat~ swoich dwoch k1a
sztorow. Rozpocz~ly si~ protesty i ape1acje do w!adz zakonu oraz za posred
nictwem nuncjatury po1skiej do Stolicy Aposto1skiej. W k1asztorze poznanskim 
i warszawskim nie obylo si~ bez prob1emow przy przejmowaniu wladzy przez 
przeorow mianowanych przez wladze prowincji 1itewskie/6

• Po1acy jednak nie 
zrezygnowa1i z walki o k1asztory, ktore ich zdaniem zostaly podst~pnie im odebra
ne. W r. 1737 za zgod~ definitorium genera1nego doszlo do zamiany k1asztorow. 

40 TarnZe, s. 13. 
41 ACG (1701-1797), s. 383. 
42 B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych. .. , s. 59. 
43 Samoistn~ prowincj~ stanowié mogly jednostki administracyjne posiadaj~ce co najrnniej 

cztery przeoraty. Litwini posiadali w6wczas tyIko trzy takie domy, bowiem konwenty w Kownie 
i drugi wilenski mialy w6wczas status rezydencji, czyIi domu nie w pelni ufonnowanego. Z tej tez 
racji zabiegali o przeoraty polskie, kt6re byly takZe Iepiej sytuowane materiainie i polozone w du
Zych miastach. 

44 Dziwi fakt, iz nie wymieniono w tym akcie erekcyjnym prowincji kIasztoru zalozonego 
w 1731 w Antoleptach k. Kowna, kt6ry bez najrnniejszych w~tpliwosci Iezal w Wielkim Ksi~stwie. 
Odpowiedz daje nam kronikarz poznanski, kt6ry wspominaj~c o nominacji na wikariusza prowin
cjaInego o. MarcjaIisa od Opieki sw. J6zefa, pisze (pod tym samym 1731 r.): "Wkr6tce ofiarowano 
mu dwie siedziby dIa naszych zakonnik6w, czyli fundacje, mianowicie w Pinsku i Antoleptach. Te 
jednak nie zostaly w pelni przyj~te, a przeciwnie, dIa r6znych przyczyn wstrzymane". Jakie mogly
by byé tego przyczyny? Kronikarz odkrywa zamiary, gdy opisuje spraw~ fundacji w Antoleptach: 
"Do drugiej [fundacji wyznaczono] W.O. Marcina od Ofiarowania NMP, za ktorego rz~dow mialo 
miejsce wzniesienie calego drewnianego kIasztoru. KIasztor nie zostal jednak zamieszkany przez 
naszych zakonnikow, aby tym latwiej uzyskaé od przelozonych generaInych przyl~czenie [do 
prowincji litewskiej niekt6rych] kIasztor6w [naIez~cych do] ojc6w prowincji Ducha Swi~tego". Za: 
Kronika poznanskich Karmelit6w Bosych. .. , s. 225. 

45 ACG (1701-1797), s. 416-417. 
46 Zob. Kronika poznanskich Karmelit6w Bosych ... , s. 226-229. 
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Prowincja litewska przekazala prowincji polskiej k1asztor warszawski, za co otrzy
mala konwent lubelski47. Spory jednak trwaly nadal i zakonczone zostaly dopiero 
w r. 1761, w kt6rym to oba klasztory: poznanski i lubelski powr6cily do prowin
cji pw. Ducha Swi~teg048. 

Nowe plac6wki zakonne 

W okresie tworzenia si~ nowej prowincji oraz ustalania jej grani c jurysdykcyj
nych odnotowaé trzeba oZy'wienie fundacyjne zar6wno na ziemiach Korony, jak 
i Wielkiego Ksi~stwa. W latach 1731-1764 powstalo dziesi~é49 nowych klaszto
r6w. Prowincja litewska wzbogacila si~ o k1asztory: w Antoleptach (1731), Pmsku 
(1734), Wilnie za Wili'l (1739), Poszumieniu k. Oszmiany (1760) i Gudohajach 
(1764). Prowincja polska zyskala w tym okresie nowe plac6wki zakonne w: Mia
dziole Starym (1734), Zakrzewie (diecezja wloclawska - 1745), Kupinie na Podolu 
(1747), Narodyczach na Wolyniu (1748, jednak juz w r. 1763 karmelici wycofali 
si~ z tej plac6wki) i Milatynie (1755). Wprawdzie ilo sé nowych plac6wek jest 
duza w odniesieniu do stosunkowo kr6tkiego okresu, w kt6rym powstaj~ to jednak 
trzeba przyznaé, iz wi~kszosé z nich zostala zalozona w malych miasteczkach 
i wioskach, dlatego tez byly one zazwyczaj slabo obsadzone przez zakonnik6w 
i nie mialy wi~kszego oddzialywania. Nie mozna jednak nie doceniaé opieki du
chowej i duszpasterskiej, kt6r'l sprawowali ojcowie takZe i przy tych rnniejszych 
osrodkach Zycia zakonnego, co zostanie om6wione przy og6lnym duszpasterskim 
zaangazowaniu obydwu prowincji. 

W czasach konfederacji barskiej 

.. Zawi'lZana 29 lutego 1768 r. konfederacja barska toczyla przez kolejne cztery lata 
boje z wojskami rosyjskimi i polskimi oddanymi kr6lowi Stanislawowi Poniatow
skiemu. Klasztory karmelitanskie wpisaly si~ w dzieje zrywu konfederackiego. 

47 ADG (1710-1766), s. 389. Nalezy tak:i:e zaznaczyé, iz z mocy prawa wladzy karmelit6w bo
sych podlegaly mniszki karmelitanki bose, dlatego tez zmiana przynaleznosci klasztoru mCèskiego 
powodowala zmianCè jurysdykcji dia konwentu zenskiego. Tak np. bylo z siostrami karmelitankami 
w Poznaniu. Odnosnie do Lublina, w kt6rym mniszki posiadaly dwa klasztory, defmitorium zadecy
dowalo, ze jeden z nich, tj. konwent pw. Niepokalanego PoczCècia, zostanie przy prowincji polskiej, 
kt6ra bCèdzie mogIa przy nim zaIoZyé swoj~ plac6wkl; zakonn~ (hospicjum). 

48 Odpisy do dokument6w kapituly generalnej, prowincjalnej, jak tez brewe apostolskiego pa
pieza Klemensa XIII z 15 maja 1762 r. co do rekuperacji tychze konwent6w, znajduj!l siCè w ksil;dze 
akt kapituly lubelskiej: Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, rkps 2338 - Acta conven
[tus} Lublinensis carmelitarum discalceator[um} inchoata ab anno 1728, k. 83-92. 

49 Liczbl; tak~ mozna przyj~é, jesli uznamy, iz klasztor za Wili!l zostal ostatecznie ufundowany 
w r. 1739 (zob. przyp. 35), a klasztor w Pinsku w 1734 (data wystawienia kosciola i pozwolenia 
miejscowego biskupa na objCècie fundacji - zob. B.l. W ANAT, Zakon Karmelit6w Bosych .. , s. 549), 
mimo iz propozycja fundacji pojawila siI; juz trzy lata wczesniej (zob. przyp. 44). 
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Tyczylo to si~ szczeg6lnie plac6wek karmelit6w bosych w Berdyczowie, Krako
wie oraz Zag6rzu. Po rozbiciu wojsk konfederacji pod Zytornierzem cz~sé ocala
lych udala si~ do Baru, a cz~sé pod dow6dztwem Kazimierza Pulaskiego, za zgod&: 
przeora o. J6zefa Zwolinskiego, zamkn~la si~ w klasztorze-twierdzy w Berdy
czowie. Klasztor zostal wkr6tce otoczony przez wojska rosyjskie. Obl~zenie trwalo 
siedemnascie dni (od 28 maja do 14 czerwca 1768). Dotkliwy brak Zywnosci oraz 
wyczerpanie si~ amunicji zmusilo Pulaskiego do kapitulacji. Wojska rosyjskie po 
wkroczeniu do twierdzy dokonaly zniszczen i rabunk6w50. 

DIa klasztoru sw. Michala w Krakowie szczeg6lnie bolesnie zapisal si~ rok 
1772. W lutym konfederatom barskim udalo si~ zaj&:é zamek kr6lewski na Wa
welu. Wojska rosyjskie, szukaj&:c konfederat6w w pobliskich klasztorach, zaj~li 
konwent krakowski, podejrzewaj&:c karmelit6w o ich ukrywanie. Dokonano ra
bunku d6br klasztornych, a samych zakonnik6w zarnkni~to na trzy tygodnie 
w murach klasztoru, poddaj&:c ich represjom. Natomiast w ogrodzie klasztornym 
zainstalowali Rosjanie bateri~ dzial skierowan&: przeciwko broni&:cym si~ w zamku 
konfederatom. Prowadzona wymiana ognia spowodowala powazne zniszczenia 
materialne51 . W tym samym roku karmelici bosi z Zag6rza przekazali do dyspo
zycji konfederat6w barskich sw6j klasztor-twierdz~52. W wyniku toczonych walk 
obronnych splon&:l kosci61 i klasztor. Konwent zag6rski nie powr6cil juz nigdy 
do pierwotnej swietnosci. Wraz z upadkiem konfederacji barskiej i pierwszym 
rozbiorem Polski konczyl si~ okres najbardziej tw6rczego rozwoju karmelit6w 
bosych na ziemiach polskich. Kolejne dziesi~ciolecia przyniosly upadek zycia 
zakonnego w wyniku przeprowadzanych systematycznie kasat klasztor6w. 

IV. Dzialalnosé apostolska w kraju i na misjach 

Formy duszpasterskiego oddzialywania 

Zagadnienie zaangazowania duszpasterskiego poszczeg6lnych rodzin zakonnych 
naleZy rozpatrywaé w scislych w zwi&:zku z ich charyzmatem, okreslaj&:cym du
chowosé zakonu, jego miejsce i poslannictwo w Kosciele. Siedemnastowieczne 
prawodawstwo Zakonu Karmelit6w Bosych, tlumacz&:c cel, do kt6rego d&:zyé 
maj&:jego czlonkowie, wyjasnialo, iz zakon powolany jest zar6wno do kontem
placji rzeczy Bozych, jak i wyplywaj&:cej z mÌÌosci troski o zbawienie innych. 
Jednoczesnie konstytucje zakonne jasno wyznaczaly hierarchi~ wartosci: kontem-

50 B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych. .. , s. 386; S. LITAK, Berdycz6w, [w:] EK II, Lublin 
1976, k. 279. 

51 B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych. .. , s. 194-195. 
52 J. ZIOLEK, Konfederacja barska, EK IX, Lublin 2002, k. 559. 
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placja jest t~ lepsz~ cz~sci'b z kt6rej jako owoc wyplywaé powinno apostolstwo53
. 

Z tej zatem racji prymat nalezal do modlitwy odprawianej wsp61notowo zar6wno 
w jej formie myslnej, jak i liturgicznej - brewiarzowej. Pol~czony z duchem mo
dlitwy kontemplacyjnej ideaI wsp61notowosci nakazywal zakonnikom troszczyé 
si~ o braterskie zycie we wsp61nocie poprzez wiemosé wsp61nym posilkom, re
kreacjom, spotkaniom w czasie kapitul i kolacji duchowych. Ograniczone byly 
do minimum wyjscia poza obr~b klasztoru. Gl6wny zatem zapal apostolski mial 
byé skierowany na budowanie Zycia wsp61notowego i trosk~ o poziom zycia du
chowego w murach konwentu. Jako gl6wny srodek apostolski uwazano przyklad 
Zycia zgodnego z przyj~tym powolaniem54

. Takie uj~cie problemu mialo swoje 
praktyczne konsekwencje w odniesieniu do zaangazowania duszpasterskiego kar
melit6w, kt6re skupialo si~ przede wszystkim na pracy nad zbawieniem dusz 
w obr~bie wlasnych kosciol6w, bez przyjmowania zobowi~zan duszpasterstwa 
parafialnego. Konstytucje w tym wzgl~dzie przewidywaly gloszenie kazan w ko
sciolach zakonu w kaZd~ niedziel~ i swi~ta, spowiadanie oraz udzielanie sakramen
t6w chorym w miejscowosci, w kt6rej miescil si~ klasztor. Trosk~ duszpastersk~ 
powinny byé otoczone siostry karmelitanki bose, kt6rym ojcowie mieli sluzyé 
przede wszystkim jako spowiednicy i kierownicy duchowi. Gloszenie kazan czy 
tez prowadzenie misji poza wlasnym kosciolem wymagalo zgody wyzszego prze
lozonego i bylo ograniczone czasowo: nie mozna bylo prowadzié takiej dzialal
nosci w okresie Wielkiego Postu. Dzialalnosé duszpasterska miala si~ gruntowaé 
na odpowiednim przygotowaniu teologicznym55

. 

Jak zatem wygl~dala rzeczywistosé Karmelu polskiego w XVIII w. wobec 
tak zarysowanego idealu? Osobnego studium na podstawie zachowanych sprawo
zdan wizytator6w generalnych i prowincjalnych wymagalaby kwestia wiemosci 
przepisom zakonnym, szczeg61nie modlitwie, slubom i Zyciu w braterskiej wsp61-
nocie w poszczeg61nych klasztorach prowincji polskiej i litewskiej. Z pewnosci~ 
stwierdzié mozemy, iz czas wojen i epidemii z pocz~tku wieku, a p6iniej okres 
kasat z konca stulecia i zwi~zane z tym przeniesienia oraz l~czenia wsp61not nie 
sprzyjaly zachowywaniu naleZytej kamosci zakonnej. Z drugiej zas strony wzrost 
powolan obserwowany w tym okresie swiadczy o pozytywnej i zach~caj~cej do 
wyboru wlasnie zakonu karmelitanskiego postawie jego czlonk6w. Jako przyklad 
mozemy podaé klasztor w Zag6rzu, w kt6rym - wedlug relacj i wizytator6w -
zakonnicy starali si~ sumiennie wypelniaé swoje obowi~zki, przestrzegaj~c wier
nosci modlitwie i innym aktom wsp61notowym oraz okazuj~c sobie wzajemn~ 

53 Constitutiones Fratrum Discalceatorum Congregationis Sancti Eliae Ordinis Beatissimae 
Virginis Mariae de Monte Carmelo (dalej: Constitutiones), Romae 1847, Prologus 2. 

54 L. KOWAL6WKA, L'attività pastorale e missionaria dei carmelitani scalzi polacchi, Roma 
1970, s. 78. 

55 Constitutiones, CZ. l, rozdz. 20. 
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milosé braterskq56
. Odnowie gorliwosci zakonnej, szczeg6Inie zapalu modlitew

nego sluZyl przez caly wiek XVIII erem w Czernej, gdzie prowadzono bardzo 
surowe zycie naznaczone bezwzgl~dnym milczeniem, posluszenstwem, samotno
sci'l - poza czasem wsp6Inych modlitw oraz sprawowania Iiturgii - oraz wierno
sci'l w przestrzeganiu cale go reguiaminu pusteIniczego kIasztoru57

• 

Przygotowaniu do podj~cia zobowi'lzan plyn'lcych z konsekracji zakonnej 
oraz wypelnienia poslugi duszpasterskiej sluZyly domy formacyjne: nowicjat oraz 
kolegia filozoficzne i teologiczne. Do podzialu prowincji ro1~ kIasztoru nowi
cjackiego dIa kandydat6w do kaplanstwa pelnily: konwent w Krakowie pw. Nie
poka1anego Pocz~cia, Przemys1u, Wilnie oraz Gl~bokiem. Po podziale prowincji 
nowicjat polski miescil si~ w Krakowie, Poznaniu i Przemys1u, natomiast nowicju
sze Iitewscy odbywali formacj~ pocz'ltkow'l zasadniczo w Gl~bokiem58. Kolegia 
filozoficzne i teologiczne dIa prowincji po1skiej miescily si~ g16wnie w Krakowie 
(konwent sw. Michala), Lublinie, Warszawie i Lwowié9

• Prowincja litewska po
siadala domy studi6w w Grodnie, WiInie i Antoleptach60

. TrzyIetni kurs filozo
ficzny oraz czteroletni teologiczny prowadzili wyznaczeni na ten urz'ld Iektorzy. 
W r. 1770 funkcj~ t~ pelnilo osmiu zakonnik6w, to znaczy, ze kaZde z kolegium 
posiadalo po dw6ch wykladaj'lcych lektor6w61

• Mozna wyrazié sluszn'l obaw~, iz 
poziom studi6w karmelitanskich w osiemnastowiecznych kolegiach, zwlaszcza 
w por6wnaniu z poprzednim stuieciem, nie zawsze utrzymywal si~ na wysokim 
poziomie. Nie sprzyjalo temu istnienie ki1ku miejsc studi6w, niezbyt gruntowne 
przygotowanie lektor6w oraz nagminne dopuszczanie do swi~cen kaplanskich 
zakonnik6w zaraz po rozpocz~ciu studi6w teologicznych czy tez w trakcie trwaj'l
cego studium fi10zoficzneg062

• Ponadto programy nauczania w ko1egiach karme
litanskich nie zauwazaly gwaltownego w6wczas rozwoju nauk przyrodniczych, 
a takZe pojawienia si~ nowych pr'ld6w mysIowych. Swiadectwem tego jest niska 

56 B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych. .. , s. 522. 
57 Zob. TENZE, Maryjne sanktuarium karmelit6w bosych w Czernej, Krak6w 1992, s. 22-24. 

W puste1niczym k1asztorze w Czernej zakonnicy przebywali okresowo, choé niekt6rzy mogli 
otrzymaé pozwolenie wyzszego przelozonego na pobyt stal-y. 

58 Cz. GIL, Czterysta lat Karmelit6w bosych w Polsce (1605-2005), [w:] Karmelici bosi w PoZ
sce 1605-2005. Ksi~gajubileuszowa, red. Cz. Gil, Krak6w 2005, s. 20. Nowicjusze wstl;!pujil,cy do 
zakonu z powolaniem na brata konwersa mogli przebywaé w dowolnym klasztorze pod opiek!l 
wyznaczonego ojca. 

59 Katalog zakonny z r. 1770 wymienia jako kolegium filozoficzne Lublin i Lw6w (studiuje 
w nich odpowiednio 8 i lO kleryk6w), a siedzibl;! kolegium teologicznego umieszcza w Warszawie 
i Krakowie (8 i 5 student6w). Archiwum Karmelit6w Bosych w Czernej, zesp. Archiwum Prowin
cjalne, sygn. 27 Cathalogus Religiosorum CarmeZitarum DiscaZceatorum Proviciae Polonae S. Spi
ritus in Anno Domini MDCCLXX" (dalej: CathaZogus 1770), k. 1-13. 

60 Cz. GIL, Czterysta Zat Karmelit6w bosych w Polsce (1605-2005), s. 21. 
61 CathaZogus 1770, k. 5-8. 
62 Cz. GIL, Czterysta Zat Karmelit6w bosych w PoZsce (1605-2005), s. 23. 
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tworczosé pismiennicza karmelitow polskich w tym okresie. Nie powstaj'l wow
czas zadne ambitne dziela o charakterze naukowym, a jedynie pewnego rodzaju 
zbiory praktycznych porad pomocnych przy owocnym korzystaniu z sakramen
tow. W tym nurcie teologii praktycznej na uwag~ zasluguje dzielko o. Krzysztofa 
od sw. Kazimierza (Zalewskiego) Srzodek zbawiennl3

, ktore uznawane jest za 
pierwszy na ziemiach polskich traktat o sakramencie pOkuty64. Pomimo mniejszej 
aktywnosci pisarskiej na polu naukowym polskich karmelitow, nie moma jednak 
zapominaé o roli, jak'l w drugiej polowie XVIII w. pelnila zalozona w 1760 r. 
Drukarnia Karmelu Fortecy Najswi~tszej Maryi Panny w Berdyczowie, wydaj~c 
pozycje z zakresu teologii, szczegolnie mariologii, duchowosci, hagiografii, litur
giki, historii. Nakladem drukarni w r. 1764 ukazalo si~ wznowienie Drogi dosko
nalosci sw. Teresy od Jezusa65. 

Zgodnie z zaleceniami przepisow zakonnych karmelici bo si w calym oma
wianym przez nas okresie angazowali si~ w duszpasterstwo w przyklasztornych 
kosciolach, glosz~c Boze slowo, sprawuj~c sakramenty, w tym zwlaszcza sakra
ment pokuty i pojednania. Wedlug dost~pnym frodel z Okresu najwyzszej aktyw
nosci polskiego Karmelu (lata siedemdziesi~te XVIII w.) mozemy dowiedzieé 
si~, iz w kaZdym kosciele karmelitanskim wyznaczonych bylo po kilku kaznodziei, 
glosz~cych w niedziele i swi~ta kazania dIa wiernych oraz praktycznie wszyscy 
kaplani poslugiwali w konfesjonale66. Szczegoln~ opiek~ duchow~ otaczali kar
melici mniszki swojego zakonu. W XVIII w. istnialo szesé klasztorow karmeli
tanek bosych. We wszystkich wspolnotach siostr poslug~ spowiednikow pelnili 
karmelici67. 

Konstytucje zakonu karmelitanskiego zabranialy przy zakladaniu nowych 
fundacji przyjmowania parafii. DIa klasztorow fundowanych na ziemiach rdzen
nie polskich, gdzie sieé parafialna ustabilizowala si~ juz w wieku XVI, problem 
prowadzenia parafii, szczegolnie w duzych osrodkach miejskich, praktycznie nie 
istnial. Sytuacja zmienila si~, gdy nowe fundacje zacz~ly powstawaé na rozleg
lych terenach wschodnich Rzeczpospolitej, na ktorych szczytowy okres tworzenia 
si~ sieci parafialnej przypadl na wiek XVII i XVIII. Zapotrzebowanie na duszpa-

63 Pelny tytul brzmi: Srzodek zbawienny do szczf2sliwej kO/ka wiecznosci Sakrament pokuty 
wszystkim iyczqcym sobie zbawienia koniecznie potrzebny przez wielebnego Ojca Krzysztofa od 
S. Kazimierza Karmelity Bosego do druku podany, Krak6w 1744. 

64 o. FILEK, Nauka i nauczanie w zakonach karmelitanskich, [w:] Dzieje teologii katolickiej 
w Polsce, t. II, cz. 2, red. M. Rechowicz, Lublin 1975, s. 388. 

65 Na temat historii drukami i jej dzialalnosci (dol!tczony katalog wydanych w latach 1760-
-1864 pozycji) zob. B.J. W ANAT, Drukarnia Karmelu Fortecy NMP w Berdyczowie, Krak6w 2002. 

66 Cathalogus 1770, k. 4-9; J. FLAGA, Zakony mf2skie w Polsce w 1772 roku. Duszpasterstwo, 
Lublin 1991, s. 113-116 (tab. 23, 24). Ponadto w Berdyczowie dw6ch ojc6w pelnilo funkcje peni
tencjarzy apostolskich. 

67 Wedlug wspominanego juz: katalogu z 1770 w Krakowie funkcj« spowiednika pelnilo 4 oj
c6w, w Lublinie dIa dw6ch klasztor6w - 3, w Warszawie, Lwowie i Poznaniu po 2 zakonnik6w. 
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sterzy parafiaInych bylo wi~c tam ogrornne68
. W drugiej polowie XVIII W., po

mimo zastrzezen wladz generaInych zakonu, karmelici polscy zaangazowani byli 
w duszpasterstwo parafiaine w nast~pujllcych miejscowosciach i ich okolicach: 
Kupin, Narodycze, Wisniowiec oraz Berdyczow. Karmelici litewscy prowadzili 
duszpasterstwo parafiaine w Poszumieniu, Miadziole, Gudohajach i Gl~bokiem. 
Ten ostatni przypadek obrazuje, w jaki sposob karmelici, by pozostaé w zgodzie 
z zakonnym zakazem, prowadzili parafie: z ramienia kIasztoru oficjaInie urzlld 
proboszcza piastowal kaplan diecezjaInl9

. Niejednokrotnie zdarzalo si~, iz karme
Iici pomagali w duszpasterstwie diecezjalnym okolicznym proboszczom. Prowin
cja Iitewska czynila to przynajrnniej w dwoch przypadkach (Antolepty i Grodno), 
natomiast w prowincji polskiej do pomocy proboszczom cz~sto byli posylani 
zakonnicy z kIasztorow w Kamiencu Podolskim, Lublinie, Poznaniu, Zagorzu 
i Zakrzewie. KiIku ojcow pelnilo funkcje kapeIanow domowych przy dworach 
szlacheckich, co przy masowej te go rodzaju praktyce innych zakonow mendy
kanckich stanowilo niewieIkll liczb~70. Wraz ze zwi~kszonym zaangazowaniem 
w duszpasterstwo parafiaIne, szczegoinie w ostatnim éwieréwieczu, odnotowuje 
si~ aktywniejszll dzialainosé oswiatowll karmeIitow. Wiemy o istnieniu w tym 
czasie przy karmelitanskich kosciolach szkol w Kupinie, Antoleptach, Poszumie
niu, Gl~bokiem i przede wszystkim Vii Berdyczowie. Dziela milosierdzia wobec 
chorych pelnili karmelici bosi w przykIasztomych szpitalach w Gl~bokiem oraz 
Zagorzu (przytulek dIa zolnierzy inwalid6w). O prowadzonych aptekach dowia
dujemy si~ z dziejow m.in. kIasztoru Iubelskiego i krakowskiego. Specyficznll 
misj~ polegajllcll na pozyskiwaniu srodkow finansowych na wykup jencow z nie
woli tatarskiej i tureckiej prowadzil kIasztor w Kamiencu Podolskim71 . 

Szczegoinie waznll formll duszpasterskiego oddzialywania karmelitow 
bosych w Poisce byly prowadzone bractwa oraz przeZywajllce w XVIII w. swoj 
dynamiczny rozw6j sanktuaria maryjne w Berdyczowie i Ostrej Bramie. W inte
resujllcym nas okresie dzialaly pod opiekll karmelitow istniejllce od XVII w. 
bractwa Matki Bozej Szkaplerznej oraz sw. Jozefa, tak bardzo charakterystyczne 
dIa karmelitanskiego apostolstwa. Nowe bractwa szkapIerzne powstawaly wraz 
z kolejnymi fundacjami kIasztorow m.in. w Kupinie, Miadziole (1752), Gl~bo
kiem (1753). W Wilnie przy maryjnym sanktuarium w r. 1773 zostalo erygowane 
bractwo Opieki NMP. W Berdyczowie z bractwem szkapIerznym zlllczone bylo 
bractwo Niepokalanego Pocz~cia powstale w 1761 r. Osiernnastowieczni karme
lici, wiemi duchowi ich zalozycielki sw. Teresy od Jezusa, propagowaii nadal 
nabozenstwo do sw. Jozefa (zauwazaine Sll cz~ste dedykacje oltarzy temu swi~-

68 J. FLAGA, Zakony m~skie w Polsce w 1772 roku ... , s. 13-14. 
69 Cz. GIL, Historia Karmelu Terezjanskiego, s. 174. 
70 Zob. J. FLAGA, Zakony m~skie w Polsce w 1772 roku ... , s. 113-116 (tab. 23,24). 
71 B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych. .. , s. 375-376. 
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temu)72. Nowe bractwa powstaly w tym okresie m.in. w Kupinie i Miadziole. 
Szczegolnie wazne wydarzenia mialy miejsce w Krakowie. W r. 1714 rada 
miejska, jako wotum dzi~kczynne za opiek~ w czasie wojny i epidemii, obrala 
sw. Jozefa patronem miasta. Po uzyskaniu aprobaty Stolicy Apostolskiej uroczy
stosci ogloszenia sw. Jozefa opiekunem krolewskiego grodu odbyly si~ w maju 
1715 r. w karmelitanskim kosciele swi~tych Michala i Jozefa, gdzie czczony byl 
jego wizerunek. Wydarzenie to przyczynilo si~ znacz'lco do rozwoju kultu 
sw. Opiekuna Jezusa73

. W Poznaniu kult swi~tego przyczynil si~ do wi~kszej 
koncentracji osobistej poboZnosci na osobie Chrystusa i Jego m~ce. Z inicjatywy 
bractwa sw. Jozefa w kosciele poznanskim od r. 1722 rozpocz~to spiew Gorzkich 
Zali we wszystkie srody Wielkiego Postu74

• W nurcie promowania duchowosci pa
syjnej naleZy wspomnieé o rozwoju kultu Chrystusa cierpi'lcego w karmelitanskich 
osrodkach we Lwowie, Milatynie, Warszawie czy tez w Miadziole (kalwaria). 
W parafiach zmudzkich karmelici litewscy propagowali takZe kult Dzieci'ltka 
Jezus75

• 

Opr6cz wyzej wspomnianych bractw maryjnych i j6zefowych powstawa
ly r6wniez przy karmelitanskich kosciolach inne popularne w osiemnastowiecz
nej Poisce bractwa: Tr6jcy Swi~tej (Kupin, Berdycz6w - 1743), Dobrej Smierci 
(Miadziol - 1773, Berdycz6w - 1761), sw. Tekli (Poznan - 1770, Berdyczow 
- 1765), sw. Barbary (Gl~bokie - 1749), sw. Judy Tadeusza (Berdycz6w - 1763) 
oraz sw. Jana Nepomucena (Berdycz6w - 1762/6

• 

Na szczeg6ln'l uwag~ zasluguj'l w tym okresie dwa maryjne sanktuaria 
w Berdyczowie i w Wilnie. Obydwa znajdowaly si~ w osrodkach, kt6re w dru
giej polowie XVIII w. staly si~ najwazniejszymi centrami zycia religijnego kar
melit6w bosych na ziemiach Rzeczpospolitej. W Berdyczowie od polowy wieku 
miescila si~ siedziba polskiego prowincjala, a klasztor wzniesiony na ksztalt obro
nnej twierdzy i utrzymuj'lcy dIa obrony zalog~ wojskow'l, liczyl w r. 1770 - 36 
zakonnik6w, co plasowalo go zdecydowanie na pierwszym miejscu w prowincji 
polskiej (we Lwowie bylo w6wczas 31 karmelit6w, a w Warszawie 27 - naleZy 
pami~taé jednak, ze byly to domy formacyjne, w kt6rych przebywali klerycy)77. 
W r. 1753 definitorium generalne ze wzgl~du na dobro wiernych pozwolilo kon-

72 Zob. Cz. GIL, Z dziejow kultu sw. Jozefa w prowincji polskiej karmelitow bosych, [w:] Jozef 
z Nazaretu, praca zbior., t. II, Krak6w 1979, s. 229-266. 

73 Zob. B.J. W ANAT, Kult sw. Jozefa Oblubienca NMP u Karmelitow Bosych w Krakowie, Kra-
k6w 1981, s. 133-157. 

74 Cz. GIL, Z dziejow kultu sw. Jozefa w prowincji polskiej karmelitow bosych, s. 253. 
7S Cz. GIL, Czterysta lat Karmelitow bosych w Polsce (1605-2005), s. 26. 
76 TarnZe, s. 27; Cz. GIL, Historia Karmelu Terezjanskiego, s. 221. 
77 B.J. WANAT, Zakon Karmelitow Bosych. .. , s. 66. 
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wentowi berdyczowskiemu na przyj~cie i prowadzenie parafii78
• Prowadzone pr~z

nie duszpasterstwo owocowalo istnieniem przy klasztorze kilku bractw (rekord 
w skali prowincji). Znana byla takZe berdyczowska drukamia, a pod koniec wieku 
takZe i prowadzona przez zakonnik6w szkola dIa mlodzieZy. Jednak w centrum 
uwagi i kultu znajdowal si~ cudowny wizerunek Matki Bozej Szkaplerznej (Ber
dyczowskiej). W r. 1721 powr6cil on do Berdyczowa po okresie, w kt6rym kar
melici walczyli o prawa do tej fundacji. Od tego momentu kosci61 oraz k1asztor 
rozbudowaly si~, a berdyczowskie sanktuarium stalo si~ coraz bardziej znane 
w calej Polsce, a szczeg6Inie na Kresach wschodnich. W r. 1752 obraz zostal 
uznany za cudowny i rozpocz~ly si~ starania karmelit6w wspieranych przez bi
skupa Kajetana Soltyka o jego koronacj~. Prosba o koronacj~ zyskala poparcie 
kr6la Augusta III i Sejmu po1skiego. 28 stycznia 1753 r. papiez Benedykt XIV 
wyrazil zgod~ na ukoronowanie wizerunku Matki Bozej zlotymi koronami, kt6re 
sam ofiarowal sanktuarium. Uroczysta koronacja odbyla si~ trzy lata pozniej 
- 16 lipca 1756 r., staj~c si~ wielk~ manifestacj~ religijn'l:, kt6ra zgromadzila ok. 
50000 wiemych przybylych z calej Rzeczpospolitef9. 

Dla ziem Wielkiego Ksi~stwa Litewskiego gl6wnym osrodkiem kultu ma
ryjnego juz w XVIII w. stalo si~ sanktuarium Matki Bozej Milosierdzia w Ostrej 
Bramie. Poslug~ kustoszy sanktuarium od r. 1668 pelnili karmelici bosi. Po poza
rze miasta w r. 1715 wzniesli oni murowan~ kaplic~ dIa mieszcz~cego si~ na 
brami e miejskiej cudownego obrazu. W uroczystej introdùkcji wizerunku do nowej 
kaplicy dokonano prawdopodobnie w r. 1720 przy udziale licznie zgromadzonych 
wiemych oraz dostojnik6w koscielnych i panstwowych. W r. 1764 kaplica zostala 
rozbudowana i otrzymala nowy oltarz. Dziesi~é lat p6zniej (1773) zaprowadzono 
przy sanktuarium ostrobramskim bractwo Opieki NMP. Kult Matki Bozej sze
rzyli karmelici bo si takZe pi6rem. Znane bylo w6wczas dzielko o. Hilariona od 
sw. Grzegorza Relacya o cudownym obrazie Najswi?tszej Maryi Panny, wydane 
w Wilnie w 1761 r. 80

• W dziejach prowincji litewskiej Wilno, w kt6rym miescila 
si~ siedziba prowincjala, studiowali kandydaci do kaplanstwa, rozwijal si~ kult 
Matki Boskiej Ostrobramskiej, bylo w XVIII w. najwazniejszym osrodkiem za-

78 Acta Definitorii Generalis o. C.D. Congregationis S. Eliae (1710-1760), ed. A. Fortes, Roma 
1988, s. 371. 

79 Zob. B.J. WANAT, Sanktuarium Matki Boiej Szkaplerznej w Berdyczowie, Krak6w 1998, 
s. 11-14, 29-31; TENZE, Zakon Karmelit6w Bosych w Polsce, s. 380-387; S. LITAK, Berdycz6w, 
EK II, Lublin 1976, k. 279. 

80 Zob. l. OBST, Historja cudownego Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, Wilno 1927; Cz. GIL, 
Historia Karmelu Terezjanskiego, s. 220--221; B.l. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych. .. , s. 286--289. 
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konnym81
. W omawianym przez nas okresie szczeg6lnego kultu ze strony wier

nych doznawaly takZe wizerunki maryjne w Gudohajach, Lublinie i Wisniowcu. 

Zaangaiowanie polskich karmelit6w w dzielo misyjne 

Zreformowany zakon karmelitanski, pami~taj'lc o apostolskim zapale sw. Teresy 
od Jezusa i jej trosce o zbawienie niewiemych, juz na pocz'ltku swojego istnienia 
uznal dzialalnosé misyjn'l za istotny element swojego powolania. Karmel w Rzecz
pospolitej zrodzil si~ jako owoc misji do Persji, dlatego tez duch misyjny prze
nikal dzialanie polskich i litewskich karmelit6w. SpecyficZll'" misj", w Polsce miala 
byé dIa nich praca wsr6d prawoslawnych, maj'lca na celu pozyskanie ich dIa unii 
z Kosciolem katolickim. To zadanie mialy pelnié przede wszystkim klasztory 
fundowane na ziemiach wschodnich. W XVII w. nalezaly do nich konwenty 
w Berdyczowie, Gl~bokiem, Kamiencu Podolskim oraz Wisniowcu. Praca na rzecz 
unii nie przyniosla jednak zadnych znacz'lcych oWOC6W82

• Ankieta Garampiego, 
podaj'lc dIa karmelit6w dane z r. 1773, sposr6d dom6w prowincji polskiej okre
sIa jako misyjny klasztor berdyczowski. Dla prowincji litewskiej rol~ plac6wek 
misyjnych pelnily konwenty w Miadziole i Poszumieniu83

. Mozemy przypusz
czaé, ze akcja misyjna w tych domach ograniczala si~ do zwyczajnej dzialalnosci 
duszpasterskiej. 

Karmel polski wl'lczyl si~ w tym okresie w dzielo misyjne poza granica
mi kraju. Udzial ten nie byl zbyt liczny. Z Polski przedrozbiorowej na zagranicz
ne misje wyjechalo prawdopodobnie dziesi~ciu zakonnik6w, w tym w XVIII w. 
jedynie dw6ch. Nie ulega w'ltpliwosci, ze na misjach w tym wieku pracowali: 
o. Florencjusz od Jezusa Nazarenskiego (Szostak) w latach 1739-1773 oraz o. Ilde
fons od Ofiarowania (Igrisz) - 1759-1771. W literaturze przedmiotu pojawia si~ 
jako misjonarz takZe o. Cyryl od sw. Jacka (Zurowski), kt6ry na misjach w Aleppo 
w Syrii mial pracowaé w latach 1773-177784

. Byé moze jednak informacje te od
nosz'l si~ do innego zakonnika. Ponizej przedstawiamy sylwetki dw6ch misjona
rzy, kt6rzy w XVIII w. reprezentowali Karmel polski na kontynencie azjatyckim: 

81 W r. 1774 przebywalo w nim 34 zakonnik6w, w tym 19 kaplan6w. Na drugim miejscu pia
sowalo silè Gllèbokie z 33 zakonnikami (14 kaplan6w), a na trzecim Grodno z 25 (11 kaplan6w). 
Zob. B.J. W ANAT, Zakon Karmelit6w Bosych. .. , s. 67. 

82 Zob. L. KOWALÒWKA, L'attività pastorale e missionaria dei carmelitani scalzi polacchi..., 
s. 142-183; Cz. GIL, Historia Karmelu Terezjanskiego, s. 152, 175-176. 

83 Zob. J. FLAGA, Zakony m~skie w Polsce w 1772 roku ... , s. 113-116 (tab. 23, 24). Odnosnie 
do klasztoru w Miadziole odnajdujemy informacje o przypadkach nawr6cen z kalwinizmu, lutera
nizmu i prawoslawia. Zob. B.J. W ANAT, Zakon Karmelit6w Bosych. .. , s. 562. 

84 Cz. GIL, Historia Karmelu Terezjanskiego, s. 215. Jednak badacz historii polskich misjonarzy 
o. Leonard Kowal6wka tlumaczy, iz nie ma pewnosci co do jego imienia i pochodzenia. W jednym 
z misyjnych katalog6w figuruje jako Cyryl od sw. Teresy. Inne zr6dla m6wiit o jego przynaleznosci 
do niemieckiej prowincji. Zob. L. KOWALOWKA, Z naszej przeszlosci misyjnej, Rzym 1975, s. 168-169. 
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BP FLORENCJUSZ OD JEZUSA NAZARENSKIEGO (Mikolaj Szostak) -
urodzil si~ WiInie w roku 1710 Iub 1711 w polskiej rodzinie szlacheckiej. Do 
zakonu karmelitanskiego wst'lPil w WiInie w 1727. Swi~cenia kaplanskie przyjqJ 
w 1735 prawdopodobnie w Krakowie. Nast~pnie do roku 1736 studiowal w kar
melitanskim Seminarium Misyjnym w Rzymie. Dekretem Kongregacji Rozkrze
wiania Wiary z 17 sierpnia 1739 zostal skierowany na misje na Malabarze. 
Poczqtkowo pracowal na misji Mahè, ucz::tc si~ miejscowego j~zyka maIayaIam. 
W r. 1746 zostal mianowany biskupem Areopolu i koadiutorem wikariusza apo
stolskiego Malabaru z prawem nast~pstwa. Sakr~ biskupi::t ze wzg1~du na pro
bIemy z holenderskimi patronami ko10nii przyj::tl dopiero pi~é Iat p6zniej. Jako 
biskup ordynariusz Verapoly stanqJ wobec probIem6w ubogiego, zniszczonego 
materiainie i podzieionego Kosciola. Jego trosce zostali powierzeni wiemi i du
chowni obrz::tdku syrochaldejskiego i lacinskiego. Trudne to bylo wsp6listnienie. 
Posr6d kIeru lacinskiego zdarzaly si~ cz~sto przypadki symonii. Powszechnie tez 
stosowana byla praktyka skladania przysi~gi 10jaInosci wobec holenderskich zwie
rzchnik6w ko10nii, z czym zdecydowanie walczyl karmelitanski hierarcha. Do
datkowo w lokalnym Kosciele pojawila si~ grupa schizmatycka, na czele kt6rej 
stan::tl samozwanczy biskup Mar Tomasz VI. Do konca zycia karmelitanskiego 
biskupa problem schizmy nie zostal rozwi::tzany. Szczeg6lnie staraI si~ o. Floren
cjusz o wychowanie miejscowego duchowienstwa, dlatego tez zabiegal o zaloze
nie oddzielnego seminarium dIa tubylc6w obrz::tdku syrochaldejskiego. Pomimo 
trudnosci finansowych i lokalowych dzielo zostalo uwienczone sukcesem. Dzi~ki 
jego staraniom wydane zostaly r6wniez ksi~gi liturgiczne dIa kaplan6w syro
chaIdejskich. Miejscowy wladca Travancoru przekazal katolickiemu biskupowi 
prawo rozs::tdzania spraw spomych pomi~dzy chrzescijanami, co jeszcze bardziej 
obci::tzylo dodatkowymi obowi::tzkami o. Florencjusza. Nie zapominal r6wniez 
o dzie1e nawracania niewierz::tcych w Chrystusa. DIa ich nauczania wybudowal 
pr~znie dzialaj::tcy osrodek misyjny (Dom Katechumena). Od r. 1768 zacz::tl po
garszaé si~ stan jego zdrowia. Wkr6tce stracil wzrok. Pomimo choroby kontynu
owal swoj::t pastersk::t poslug~, nie mog::tc si~ doczekaé biskupa pomocniczego, 
o kt6rego zabiegal od kilku lat. Zmarl w Verapoly 26 lipca 1763. Pozostawiona 
po nim korespondencja i sprawozdania dIa Kongregacji Rozkrzewiania Wiary s::t 
wymownym dowodem jego troski o Kosci61 misyjny na kontynencie azjatyc
kim85

• W historii Karmelu polskiego o. Florenjusz Szostak jest jedynym zakon
nikiem wyniesionym do godnosci biskupiej. 

85 Zob. L. KOWALOWKA, Z naszej przeszlosci misyjnej, s. 479-687 (autor dohlcza opracowanl\. 
krytycznie korespondencj« bpa F1orencjusza, gl6wnie ze Sto1icl\. Aposto1skv; K. FURMANIK, Ksie
ga zmarlych karmelit6w bosych w Polsce, na Litwie i Rusi (1607-1998), t. I/3-4: Prowincja polska 
pw. Ducha Swietego (1751-1879), Krak6w 2002, s. 168-171. 
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O. ILDEFONS OD OFIAROW ANIA NMP (Jozef Igrisz) - urodzii si~ 1 mar
ca 1724 w Szako1czy na terenie W ~gier. Sam bardziej czul si~ Niemcem niz W~
grem. W r. 1747 z nieznanych nam blizej powod6w wybrai polsk'l prowincj~ 
karmelit6w bosych, wst~puj'lC do nowicjatu w Krakowie. Swi~cenia kapIanskie 
przyj'li w r. 1751. W latach 1756-1759 w Seminarium Misyjnym w Rzymie przy
gotowywai si~ do wyjazdu na misje. Zostai przeznaczony do pracy na Malabarze, 
gdzie sp~dzil siedem owocnych lato Uzdolniony j~zykowo opracowai w Iacinskiej 
transliteracji alfabet samskradamicki oraz gramatyk~ j~zyka malayalam. Kon
gregacj~ Rozkrzewiania Wiary informowai o sytuacji na misjach, o lokalnych 
problemach, sposobach ich rozwi'lzania i nowych srodkach ewangelizacyjnych. 
Przez biskupa Florencjusza Szostaka zostai mianowany pierwszym rektorem semi
narium przeznaczonym dIa kandydat6w do kapianstwa obrz'ldku syrochaldej
skiego. Obowi'lzki swoje peinil do r. 1766. Dwa lata p6iniej udai si~ do Rzymu, 
aby m.in. przedstawié kwesti~ schizmy Mar Tomasza VI. Sugerowai Kongregacji 
Rozkrzewiania Wiary, by problem rozwi'lzaé z pomoc'l duchownych syrochal
dejskich. Stolica Apostolska jednak nie przyj~la jego sugestii i to wIasnie o. Ilde
fonsa w r. 1771 mianowaia wizytatorem apostolskim Malabaru, zlecaj'lc mu 
zadanie przywr6cenia jednosci w lokalnym Kosciele. Nominacji jednak nie przy
j'li i zawiedziony niepomyslnym w jego odczuciu obrotem spraw, postanowil 
powr6cié do Polski. Po powrocie do kraju przebywai do r. 1781 w Lublinie. Na
st~pnie zostai przeniesiony do Milatyna. W latach 1784-1787 byl wikariuszem 
prowincjalnym Galicji i Lodomerii, czyli wyzszym przelozonym dIa klasztor6w 
znajduj'lcych si~ pod zaborem austriackim. Zmarl 3 pazdziernika 1790 w Milatynie 
lub Mie1cu. Pozostawil po sobie pokazny zbior r~kopisow w tym m.in. Roczniki 
Misji Malabarskiej w latach 1653-1739 86

• 

Po trudnym, doswiadczonym wojn'l i zab6jcz'l epidemi<t, pierwszym 
dwudziestoleciu XVIII w. w kolejnych latach daje si~ zauwaZyé wyrazne odro
dzenie zakonu karmelitanskiego na ziemiach polskich. Odrodzenie to charaktery
zowaio si~ przede wszystkim wzrostem powolan, co w stosunkowo kr6tkim czasie 
pozwolilo zrekompensowaé straty z pocz'ltku wieku i praktycznie podwoié liczb~ 
zakonnik6w pod koniec omawianego przez nas okresu. Wzrost liczby zakonni
k6w staI si~ z kolei bodicem do wznowienia aktywnosci fundacyjnej, kt6ra za
owocowaia w tym okresie zalozeniem wielu nowych klasztorow oraz podzialem 
prowincji na polsk'l pw. Ducha Swi~tego i litewsk'l pw. sw. Kazimierza. Poza 
specyficznym dIa zakonu karmelitanskiego apostolstwem modlitwy oraz trosk'l 
o Zycie zgodne z wlasnym powolaniem, osiemnastowieczni karmelici bosi wyka-

86 R~kopisy o. Ildefonsa znajduj1\. si~ w Archiwum Generalnym Zakonu Karmelit6w Bosych 
w Rzymie. Zob. L. KOWALOWKA, Z naszej przeszlosci misyjnej, s. 689-705; K. FURMANIK, Ksiega 
zmarlych karmelit6w bosych, s. 228-230. 
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zywali takze bardziej czynny - w por6wnaniu z poprzednim okresem - udzial 
w duszpasterstwie. Czynili to przede wszystkim przy wlasnych kosciolach, a takZe 
coraz cz~sciej angazowali si~ w duszpasterstwo parafialne, zwlaszcza na wschod
nich terenach Rzeczpospolitej. Charakterystyczn't form't apostolskiego oddzialy
wania byly prowadzone przez karmelit6w bosych bractwa szkaplerzne, a takZe 
szerzenie kultu sw. J6zefa. Ogrornny wplyw na pogl~bienie polskiej poboznosci 
maryjnej wywieraly karmelitanskie sanktuaria w Berdyczowie i Ostrej Bramie. 
Nieliczny, to jednak znacz'tcy, byl udzial polskich karmelit6w w dziele misyj
nym. To wlasnie wiek XVIII wydal najwybitniejszego z polskich misjonarzy 
karmelit6w bosych - biskupa Florencjusza Szostaka. Owocny rozw6j zakonu 
karmelitanskiego na ziemiach polskich zostal przerwany rozbiorami Polski i na
st~puj'tcymi po nich kasatami klasztor6w. 


