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Motywy karmelitanskie
W literaturze polskiej

Trudno sobie wyobrazié, aby w okolicznosciach tak waznych, jak obecne czterechsetlecie obecnosci karmeIitow bosych w Poisce, to znaczy rowniez ich oddzialywania w kuIturze polskiej, zabraklo czasu i miejsca na wypowiedi - choéby
tylko na zasadzie zwi~zlego komunikatu - o karmelitanskich "sladach" czy tropach
w naszej Iiteraturze. Wlasnie o "slady" tutaj idzie, czyIi o rozmaite, wysoce zroznicowane pod wzgl~dem tematycznym, funkcjonalnym i formalnym nawiltzania
do przebogatego zasobu powszechnej i polskiej kuItury karmelitanskiej obecne
w naszej literaturze. D1atego - zast~pczo tylko i dorainie - posluZylem si~ w tytule
mojego wyst1Wienia wyrazeniem "motywy", ktore w gruncie rzeczy nie calkiem
jest tutaj na miejscu. Motywy bowiem w scislym, Iiteraturoznawczym sensie
oznaczajlt dosé okresione konstrukcje styIistyczne, zazwyczaj funkcjonainie powiltzane z takze konwencjonainie okreslonlt tematyk~ utworu literackiego, jak
rowniez z jego form<t, czy to wierszowlt czy tez prozatorsk~. Oczywiscie, takze
i o motywach w tym scisIejszym sensie mowié moma i trzeba w zwiltzku z tematyklt karmelitansk~. To jednak kwestia dosyé w~ska i wysoce probiematyczna, bo
powiltzana z innym jeszcze, zasadniczym pytaniem o tozsamosé kuItury, zwlaszcza zas duchowosci karmelitanskiej, a takZe o swoistosé, z jaklt odzwierciedlila
si~ ona i nadai odzwierciedia w polszczyinie: w naszym j~zyku, na tle naszej
tradycji, ktorlt - z dystansu historycznego - nazywamy "tradycjlt narodowlt",
wreszcie w kontekscie wspolczesnych, najbardziej aktualnych dIa polskiego spoleczenstwa zagadnien moralnych i estetycznych. Poza tym wyrazié trzeba inne
jeszcze zastrzezenie: moze tu byé mowa nie tyIko o karmelitach bosych, ktorych
rodzina zakonna ma formainie najbardziej oczywiste prawo do przypomnienia
dzisiaj o swej czterechsetletniej obecnosci w Poisce. W tekstach Iiterackich trudno czasem, chociaz kiedy indziej jest to mozliwe i konieczne, oddzielié "tropy"
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karmeIit6w bosych od wczesniej tu oddzialujl1Cych karmeIit6w trzewiczkowych,
a w dodatku uwzgl~dniaé jeszcze bardziej odr~bnie owe "tropy" pozostawione
przez gahtz m~sk'l. i ga1'l.z zensk'l.. Odr6zniamy je oczywiscie z wielu wzgl~d6w.
Karmelici bosi poslugiwali si~ w swoich kazaniach i swoich pismach religijnych
(modlitwach, traktatach) swoist'l. styIistyk<t, kt6ra oddawala i oddaje nadai okreslone idee tego wlasnie zakonnego odgal~zienia, a takZe - co oczywiste - m~sk'l.
tozsamosé psychiczn'l.podmiotu pisz'l.cego, r6zn'l. oczywiscie, w najog6Iniejszym
uj~ciu, od kobiecej. B~dzie o tym mowa w dalszej cz~sci naszego wywodu. Z drugiej jednak strony nie spos6b przy tej okazji odci'l.é si~ mechanicznie od tekst6w
polskich karmelitanek bosych, czy od postaci autorek do tego zgromadzenia naIez'l.cych, a wamych dIa polskiej kultury Iiterackiej. Byloby to bowiem przejawem
malodusznej pedanterii z dyscyp1in'l. metodologiczn'l. nie maj'l.cej nic wsp6lnego,
schiebiaj'l.cej natomiast naiwnemu partykularyzmowi. Trudno bowiem, zachowuj'l.C rozs'l.dek, przyj'l.é jako pewnik, ze teksty pochodz'l.ce z danego srodowiska
zakonnego kr'l.Zyly tyIko w jego zamkni~tym obiegu, szczeg6Inie jesii byly drukowane, chociaz wiemy dobrze o tym, ze i r~kopisy mialy swoje drogi cyrkuIacji
w dawnej kuIturze polskiej.
Rozpoczniemy zatem od spojrzenia szerszego na wszystkie, powi'l.zane
z t'l. probiematyk'l. sprawy, czyIi wlasnie od rzutu oka na typologi~ owych, bardzo
zreszUt rozmaitych "slad6w" karmelitanskich w polskiej kuIturze Iiterackiej. Zn6w
zwracam uwag~ na uzyte tutaj okrdienie poszerzaj'l.ce: przez ku1tur~ literack'l.
rozumiemy bardzo urozmaicony zesp61 zjawisk, nie tyIko wi~c korpus tekst6w,
kt6re bez wahania kazdy okreslilby mianem "Iiteratury pi~knej". Polskich "slad6w" karmelitanskich szukaé trzeba w tekstach bardzo r6znych. Musimy wszak
uwzgl~dnié, jesii refleksja nasza ma byé rzetelna a jej rezuItat wiarygodny i pouczaj'l.cy, takZe i te teksty, kt6re zazwyczaj z rezerw'l. Gesli nie z Iekcewazeniem)
umieszcza si~ w zbiorze okreslanym jako "pismiennictwo" czy tez literatura "uZytkowa". DIa wszystkich nas tutaj obecnych jest bowiem chyba spraw'l. oczywist<t,
ze przewazaj'l.ca cz~sé drukowanego, a jeszcze wi~ksza cz~sé r~kopismiennego
korpusu tw6rczosci karmelit6w i karmelitanek polskich z literatur'l. "pi~knq" nie
ma wiele wsp6lnego. Calkiem swoista i odr~bna jest bowiem funkcja tych tekst6w, ich forma i stylistyka, a takZe - przewaznie - ich wartosé artystyczna.
Musimy tu bowiem takze uwzgl~dnié tw6rczosé autorek i autor6w, kt6rych
wyksztalcenie literackie bylo bardzo skromne, a nawet niekiedy zadne, cale zas
ich doswiadczenie czy obycie z Iiteratur'l. ograniczalo si~ do kiIku - poza Bibli<t,
a zwlaszcza Psalterzem oraz hymnami brewiarza - Iektur, jak si~ to m6wi "dewocyjnych", zatem niekoniecznie zorientowanych na estetyk~ literack'l..
Do tej wlasnie kwestii i do s'l.siaduj'l.cych z ni'l. zagadnien za chwil~ wypadnie powr6cié. Skoro jednak o "sladach" czy "tropach" karmelitanskich w naszej
kulturze literackiej mamy rozmyslaé, to zacz'l.é trzeba zgodnie z zasadami sztuki
filologicznej, czyli od problemu podstawowego, a mianowicie od stanu naszej
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wiedzy na temat tego przedmiotu oraz stanu material6w, kt6rymi dysponujemy.
Moma jednak m6wié nie tyle o materialach, co raczej o braku instrument6w podstawowych dIa takich badan i rozwazan niezb~dnych. Materialy, dzi~ki kt6rym
mozemy poznawaé dawniejsze "slady" karmelitanskie w polskiej kulturze literackiej, zatem wszystkie motywy, tematy i gatunki literackie, znajduj'l: si~ przewamie
w r~kopisach albo w r6wnie trudno dost~pnych starodrukach, a takZe w publikacjach nowszych: dziewi~tnastowiecznych i dwudziestowiecznych, kt6re jednak
spoczywaj'l: pokryte kurzem i wielkiego zainteresowania badaczy nie wzbudzaj'l:.
Trudnosé pierwsza i podstawowa to brak przede wszystkim, jak wiadomo, bibliografii tw6rczosci karmelit6w polskich - zar6wno "trzewiczkowych", jak i bosych
- kt6r'l: to bibliografi~ mozna by byIo por6wnaé z te go samego rodzaju istniej'l:cymi juz bibliografiami polskich np. dominikan6w, franciszkan6w, jezuit6w
czy pijar6w. Wspominam tu o tym braku na pocz'l:tku nie tylko rutynowo, choé
oczywiscie procedura badawcza wymaga sk'l:din'l:d postawienia najpierw kwestii
stanu badan i warsztatu materiaIowego. Mam bowiem wraZenie, a nawet nadziej~,
ze wypowiedziany w tym miejscu i w tych podnioslych okolicznosciach postulat
przyst<tPienia do pracy nad tak'l: wIasnie bibliografi'l:polskiej literatury karmelitanskiej zach~ci kogos do podj~cia si~ tej niew'l:tpliwie zmudnej, moze doraznie
i niewdzi~cznej, w kaZdym jednak razie ascetycznej i w koncu chwalebnej pracy
podstawowej.
Sp6jrzmy oto bowiem na stan rzeczy, jaki jest w chwili obecnej: fundamentalna dIa kaZdego badacza naszej kultury Bibliografia polska Estreicher6w
zawiera oczywiscie w swoich dw6ch seriach - "staropolskiej", obejmuj'l:cej druki
polskie od XV do XVIII w., oraz w drugiej, "dziewi~tnastowiecznej", obecnie
publikowanej w nowym, scalonym wydaniu, ha sIa takie, jak "karmelici" oraz
,,karmelitanki" z odsylaczami do okolo dwudziestu nazwisk i tytul6w. Wymieniono tam mianowicie autor6w gI6wnie dziel teologicznych, tlumaczonych albo tez
kompilowanych czy przerabianych z bardzo nikl'l: tam zreszt'l: (w kilku przypadkach) obecnosci'l: autorskich tekst6w poetyckich, przede wszystkim religijnych,
czyli liturgicznych, a takZe panegirycznych. Lepiej moze - to znaczy obficiej przedstawia si~ w tej jakZe skromnej reprezentacji wykaz drukowanych kazan
i tekst6w historiograficznych, kt6re oczywiscie do "literatury" w szerokim znaczeniu, acz zapewne nie do "literatury pi~knej", powinnismy zaliczyé. Nie zast<tPi'l:
te go rodzaju bibliografii karmelit6w i karmelitanek polskich pewne bibliografie
czy raczej zestawienia doraine i wycinkowe, jak choéby bibliografia dotyczllca
tw6rczosci pismienniczej sw. Rafala Kalinowskiego 1, zreszt'l: autora czterotomowego, podstawowego opracowania historii dom6w karmelitanskich w dawnej

l J. D1\BROWSKI, Sz. T PRASKIEWlCZ, Bibliografia dotyczqca sw. Rafala Kalinowskiego za lata
1994-2004, "Zycie i Misja Karme1u Terezjanskiego", nr 149, Krak6w 2005.
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Polscé, ani tez ograniczona czasowo do okresu pocz!ltkowego karmeIitow bosych
w Poisce bibliografia o. Jakuba FiIka (Ottona od Aniolow)3. Mozliwe, ze zapowiedzi!l te go rodzaju oczekiwanej inicjatywy bibliograficznej jest Iicz!lce okolo
setki rozmaitych pozycji zestawienie obecne na stronie intemetowej krakowskiego archiwum zakonu 4 . Sporo waznych materia16w bibliograficznych zawieraj!l
niektore monografie historyczne (np. o. Czeslawa Gila i o. Benignusa Jozefa Wanatai, a takZe dysertacje szczegolowe poswi~cone 10kaInym zbiorom bibliotecznym6 oraz tworczosci Iiterackiej polskich karmelitanek i karmeIitow.
Skrocone bodaj, aIe zapewne konieczne w tym miejscu wyliczenie owych
nielicznych przeciez ksi!lzek i rozpraw zacz!lé trzeba od prac Karola Gorskiego,
ktory nowoczesne badania w interesuj!lcym nas przedmiocie kierunku zainicjowaf. On to wlasnie, zajmuj!lc si~ opracowaniem zrodel do dziejow polskiej duchowosci, zwrocil uwag~ mlodszych i najmlodszych juz badaczy na tworczosé
literack!l karmelitanek i karmeIitow polskich. Jak wynika z zestawienia bibIiograficznego opracowan, ktore z inspiracji Karola Gorskiego si~ rozwin~ly, jego
najwazniejsz!l bodaj zaslug!l bylo zwrocenie uwagi przede wszystkim na pisma
Anny Marii Marchockiej, czyIi M. Teresy od Jezusa8• Pocz!ltki tych studiow nie
byly jednak latwe. Pierwsze dziesi~ciolecia powojenne nie sprzyjaly u nas pod
kazdym wzgl~dem szerszemu zainteresowaniu si~ badawczemu karmelitansk!l, ani
tez w ogole re1igijn!l kuItur!lliterack!l, zarowno polsk!l, jak i zagraniczn~. Dopiero
wyrainy powrot - w polowie Iat szesédziesi!ltych ubieglego wieku - do rzeczo2 Klasztory Karmelitanek Bosych w Polsce, na Litwie i Rusi. Rzecz osnuta na kronikach klasztornych. T. 1 Wilno, Krak6w 1900, t. 2. Lw6w - Warszawa, Krak6w, 1901, t. 3 Warszawa, Krak6w 1902, t. 4. Krak6w 1904. Opracowal Rafal Kalinowski.
3 O. FILEK, La literatura espiritual entre los carmelitas descalzos de Polonia (1606-1684),
"Monte Cannelo" 70 (1962).
4 Strona intemetowa Polskiej Prowincji Kannelit6w: www.kannel.krakow.pl
5 Cz. GIL, Karmelici bosi w Polsce. 1605-1655, "Nasza Przeszlosé. Studia z dziej6w Kosciola
i kultury katolickiej w Poisce". R. 48 (1077) oraz TENZE, Slownik polskich karmelitanek bosych
1612-1914, Krak6w 1999, a takZe B.l. WANAT, Zakon KarmelitDw Bosych w Polsce. Klasztory
karmelitDw i karmelitanek bosych 1605-1975, Krak6w 1979.
6 l. DLUGOSZ, Biblioteka klasztoru 00. KarmelitDw Bosych w Czerne), "Archiwum Biblioteki
Muze6w Koscielnych, t. Il, 1965 (11).
7 K. GORSKI, Pisarze ascetyczno-mistyczni Polski, Poznan 1939.
8 K. GORSKI, Nieznane pisma M Teresy od Jezusa (Anny Marii Marchockie}) karmelitanki
bose} (1603-1652) oraz spis CUdDW, [w:] Studia i materialy z dzie}Dw duchowosci, Warszawa 1980,
s. 391-435. Poza tym wiele jego sugestii badawczych oraz wskaz6wek bibliograficznych dotycz~
cych polskiej kannelitanskiej kultury literackiej zawartych w syntetycznym Zarysie dzie}Dw duchowosci w Polsce, Krak6w 1986, s. 130-156,215-217,232-236,246-252 oraz 360-362 nadal
oczekuje na opracowania szczeg61owe.
9 Pewnego rodzaju wyj~tkiem i zarazem zwiastunem odnowy badan nad literatur~ religijn~
w Poisce bylo ogloszenie drukiem poezji KONSTANCJI BONISLAWSKIEJ, Piesni sobie spiewane,
przygotowali do druku T. Brajerski, 1. Stamawski, Lublin 1958.
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wych, chociaz motywowanych takze swego rodzaju urzeczeniem, studiow nad
barokiem oraz wi~z~cymi si~ z tym pr~dem zagadnieniami religijnymi, filozoficznymi i estetycznymi, doprowadzil m.in. takZe i do podejmowania prac badawczych
nad dawn~ polsk~ kultur~ karmelitanskl1:, zwlaszcza zas karme1itanskim mistycyzmem wyrazanym w poezji. Oi:ywienie zainteresowan t~ tematyk~ przejawilo si~
w rozmaitych co do zakresu, poziomu popularnosci i rozmiar6w publikacjach.
Odslanialy one coraz to inne, a takZe coraz ciekawsze materialy, co doprowadzilo
w koncu do zasadniczej zmiany postaw badawczych i krytycznych wobec tekstow
odsuwanych do niedawna poza obszar wartosciowej artystycznie literatury.
Jednym z pierwszych przejawow owego nowego nastawienia byl prekursorski wobec poiniejszych opracowan karme1itanskiej kultury literackiej esej Jana
Blonskiego poswi~cony staropolskiej poezji mistycznejlO. Nie byl to w przypadku
tego autora przejaw ekscentryzmu badawczego, jego bowiem rewelacyjna, ogloszona rok wczesniej monografia Mikolaja S~pa Szarzynskiego ll opierala si~ na
gh~bokich przemysleniach funkcjonalnych zwi~zkow pomi~dzy konceptystyczn~
stylistyk~ charakterystyczn~ dIa europejskiej estetyki literackiej drugiej polowy
XVI w. a tymi nurtami religijnosci potrydenckiej, ktore bliskie byly mistyce,
zwlaszcza mistyce hiszpanskiej lub wr~cz z niej wlasnie czerpaly inspiracje. Mozna powiedzieé, ze wytyczonym przez Jana Blonskiego szlakiem mysli pod~Zyly
nast~pne pokolenia badaczy literatury staropolskiej, zainteresowanych problematyk~ tworczosci religijnej o charakterze osobistym, refleksyjno-medytacyjnym,
modlitewnym, wreszcie i mistycznym. Sposr6d id~cych tym samym mniej wi~cej
tropem bo urzeczonych mistyk~ literack~ autorow, wymienié trzeba wysoce samodzielnego koncepcyjnie badacza staropolskiej poezji religijnej Antoniego Czyza12
oraz znawczyni~ r~kopisow karmelitanskich Halin~ Poplawsk~13. Antoni Czyz
jako jeden z pierwszych po Czeslawie Hernasie zastosowal aplikowane przez
autora akademickiej syntezy baroku angielskie pierwotnie okreslenie "poezja
metafizyczna" do polskich poetow czynnych w drugiej polowie w. XVII oraz
w pierwszej polowie w. XVIII, poswi~caj~c poezji karmelitanskiej zachowanej
w r~kopisach osobny rozdzial swej ksi~zki.
10 J. BLONBKI, " Wstçp do G6ry Karmelu "- zapomniana poezja mistyczna Polski XVII-wiecznej,
"Poezja" nr 6,1968, s. 28-36.
Il J. BWNSKI, Mikolaj Sçp Szarzynski a poczqtki polskiego baroku, Krak6w 1967, Krak6w

19962 .
12 A. CZYZ, Ja i B6g. Poezja metafizyczna p6inego baroku, Wrodaw 1988 oraz tegoz autora
Teksty mistyczne i ascetyczne wczesnego baroku (Wok61 Magdaleny Mort~skiej), [w:] Przelom
wiek6w XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej, Wrodaw 1984, s. 228-240.
13 H. POPLAWSKA, .zywoty i autobiografie w r~kopismiennych zbiorach Biblioteki Karmelitanek
Bosych na Wesolej w Krakowie, [w:] Staropolska kultura r~kopisu, Warszawa 1990, s. 191-211
oraz tejze autorki "Zabawa wesolo-naboina przyszlych obywatel6w nieba". Nad siedemnastowiecznymi sylwami karmelitanek bosych, [w:] Literatura polskiego baroku. W kr~gu idei, Lublin 1995,
s. 133-159.
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Studia historycznoliterackie zainspirowane problematyk<t karmelitansk<t
w staropolszczyznie rozwijaly si~ potem zasadniczo w dwoch kierunkach. Zwrocono mianowicie wi~ksz<t uwag~ na badania materialowe tekstow r~kopismien
nych, w r~kopisach bowiem, a nie w ksi<tzkach drukowanych, znajdowaly si~
najciekawsze utwory odzwierciedlaj<tce duchow<t kultur~ Karmelu, zatem wi~c
i najbardziej wartosciowe zrodla sluZ<tce do poznania stylistyki literatury rnistycznej i medytacyjnej. To ukierunkowanie badan wazne jest i warte wzmianki w tym
miejscu o tyle, ze stanowilo podstaw~ do rewizji mocno zideologizowanych,
obiegowo-szkolnych pogl<tdow na temat literackiej kultury polskiego baroku zwanej lekcewaz<tco (a przeciez slusznie) "kultuq r~kopisow". Moma zatem stwierdzié, ze zainteresowania, ktore wzbudzila staropolska literatura karmelitanska,
choéby tylko posrednio sklonily jednak przynajrnniej cz~sé mlodych literaturoznawcow do zmudnej, aIe jakZe pasjonuj<tcej lektury klasztornych r~kopisow,
z drugiej zas strony, jak s<tdz~, przyczynily si~ do cz~sciowego bodaj otwarcia tych
zasob6w, do1<td raczej nieufnie strzezonych, i udost~pnienia ich owym badaczom.
Wydaje si~, ze jest w tej chwili odpowiedni czas i miejsce, aby - puentuj<tc t~
cz~sé wypowiedzi - stwierdzié zdecydowanie wyrazny deficyt prac naukowych
poswi~conych tworczosci literackiej polskich karmelitow bosych, w ktorych mozna by i trzeba opisaé stylistyk~ m~skiego podmiotu lirycznego (w poezji modlitewnej czy mistycznej) lub podmiotu mowi<tcego w tekstach retorycznych
(modlitwach proz(b traktatach czy kazaniach).
Prace Haliny Poplawskiej S'l z kolei reprezentatywne dIa drugiego kierunku badan, ktory ze wspornnianych wyzej inspiracji si~ rozwin<tl. S'l to mianowicie studia - m6wi<tc najog61niej - nad literatur<t kobiec(b scislej zas, nad religijn<t
tworczosci<t kobiet i nad jej statusem w ogolnym obrazie staropolskiej kultury
literackiej. Swego rodzaju "patronk<t" tego kierunku jest niew<ttpliwie Anna Maria
Marchocka, ktorej tworczosé odkryta dIa literaturoznawcow przez Karola Gorskiego stala si~ przedmiotem dalszych szczeg610wych studiow. Prace tw6rczosci
tej zakonnicy poswi~cone oglosili J.W. Gogola 14 i J.K. Golinski 15 , a takze Cz.
Gi1 16 . Ostatnio biografi~ mistyczn<t tej wybitnej karmelitanki bosej poddala
ciekawej analizie i interpretacji stylistycznej Katarzyna Wojslaw 17 . Tworczosci
karmelitanek jako zjawisku reprezentatywnemu dla staropolskiej, scislej zas ba14 J.W. GOGOLA, Zycie mistyczne Teresy od Jezusa Marchockiej karmelitanki bosej 1603-1652.
Studium z duchowosci karmelitanskiej, Krak6w 1995.
15 J.K. GoLINSKI, Mistyka i laska. Zycie wewn~trzne Marianny Marchockiej w swietle "Zywota",
[w:] Pisarki polskie epok dawnych, red. K. Stasiewicz, Olsztyn 1998.
16 Cz. GIL, Matka Teresa Marchocka, karmelitanka bosa 1603-1652, "Karmel", wrzesien 1998,
s. 38--44 oraz TENZE Ku Chrystusowej pelni. Matka Teresa Marchocka, karmelitanka bosa 1603-1652, Krak6w 1993.
17 K. WOJSLAW, "Elai, elai -lama sabachtani? ". Oblicza cierpienia i apuszczenia w "Autobiografii mistycznej" Anny Marii Marchockiej (Teresy a Jesu); mps - VJ, Krak6w 2005.
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rokowej kultury literackiej, poswi~cila kilka waznych rozpraw M. Hanusiewicz,
kt6ra wnikliwie przeanalizowala i objasnila kilka interesujqcych tekst6w poetyckich, bezimiennych, pozostajqcych w r~kopisach18. Tak si~ zloi:yIo, iz material
literacki do badan nad duchowosciq kobiecq w dawnej Poisce stanowiq w gI6wnej
mierze wIasnie utwory kannelitanek. Tekst6w tych najwi~cej jest dotqd w opracowanej naukowo dokumentacji udzialu kobiet w staropolskiej kulturze literackiej,
albo m6wiqc inaczej - staropolskiego nurtu "literatury kobiecej", kt6ry poza kulturq klasztomq wIasciwie nie mial wielkich szans ani perspektyw rozwojowych.
Z tego wlasnie powodu o "poezji kannelitanek polskich" znalezé mozna uwagi
w rozprawach dotyczqcych tematyki og6lniejszej, jak odzwierciedlenie w poezji
i w prozie artystycznej problematyki ascetycznej, eschatologicznej, a takze
"antropologii cierpienia"19. Dopiero pochodzqce z w. XVIII i XIX inne teksty
(przede wszystkim listy) kobiet (a raczej "dam" odpowiednio wyksztaIconych)
r6wnowazq ilosciowo t~ dysproporcj~20.
Na inny jeszcze, anizeli poetyka liryki mistycznej, aspekt pismiennictwa
zakonnic, w tym takZe i kannelitanek czynnych autorsko w dawnej Poisce, zwr6cila uwag~ Karolina Targosz21 , kt6ra zaj~la si~ kronikarskq tw6rczosciq tych
srodowisk. Dzialalnosé pisarskq polskich kannelitanek, w szerszym kontekscie
innych jeszcze zjawisk i temat6w nalezqcych do wiedzy o kulturze literackiej
kobiet w Poisce i w Europie uwzgl~dnila obszemie, aIe tez juz i syntetycznie
w swej ksiqzce Joanna partyka22 • Do te go wybranego zresztq wykazu opracowan
dodaé nalezy og6lniejsze, gdy idzie o ich zakres tematyczny, publikacje Malgorzaty Borkowskiej dotyczqce r6znorodnego oddzialywania zakonnic w kulturze
staropolskiel3 .
Tak oto mniej wi~cej przedstawiajq si~ "tropy" kannelitanskie w badaniach
nad staropolskq kulturq literackq odzwierciedlone w tzw. stanie badan i w literatu18 M. HANuSIEWICZ, Wyobrainia i erudycja w karmelita/1skich piesniach o Mi/osci Boiej, "Barok. Historia - Literatura - Sztuka", V/l (9) 1998, s. 191-20 l; M. HANuSIEWICZ, "Swi~ta zuchwalosé" bezimiennej karmelitanki, [w:] Muzy i Hestia. Studia dedykowane Profesor Ludwice L~kowej,
red. M. Cienski, J. Soko1ski, Wroclaw 1999, s. 97-112; M. HANUSIEWICZ, Theresian Spirituality In
the Poety ofthe Carmelitesfrom Cracow (l 7th-18th century), [w:] Proceedings ofthe Commission
Internationale d'Histoire Ecclesiastique Comparée, part 3: Churches and Confessions in East
Centrai Europe in Early Modern Times, ed. H. Laszkiewicz, Lublin 1999, s. 99-106.
19 D. KUNSTLER-LANGNER, Czlowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku, Torun 2002,
s. 123-126 oraz wspomniana wyzej praca K. Wojslaw.
20 Zob. B. POPIOLEK, Kobiecy swiat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnosciq kobiet
z kr~gow szlacheckich, Krak6w 2003.
21 K. TARGOSZ, Piorem zakonnicy. Kronikarki w Polsce XVII w. o swoich zakonach i swoich
czasach, Krak6w 2000.
22 J. PARTYKA, "Zona wyéwiczona". Kobieta piszqca w kulturze XVI i XVII wieku, IBL PAN
Warszawa 2004, zwlaszcza rozdzial Klasztor jako miejsce tworczosci kobiet, s. 173-200.
23 M. BORKOWSKA, Zycie codzienne polskich klasztorow ienskich w XVII-XVIII wieku, Warszawa 1996 oraz M. BORKOWSKA, Panny siostry w swiecie sarmackim, Warszawa 2001.
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rze przedrniotowej. Juz z dzisiejszej perspektywy czasowej, ktora liczy sobie okolo
polwiecza, mozna zauwazyé, ze zainteresowanie literaturoznawcow problematyk~ karmelitansk~ rozwijalo si~ u nas od studiow materialowych nad tworczosci~
teologiczn~ do bardziej juz uszczegolowionych prob okreslenia gatunkow, poetyki
i retoryki (przede wszystkim j~zyka artystycznego) tworczosci mistycznej, z wyraZn'b jak dotychczas, przewag~ na korzysé tekstow lirycznych i autobiograficznych24 . Osobny kierunek w tym obrazie "tropow" karme1itanskich w staropolskiej
kulturze literackiej wyznacza wiedza o instytucjach kultury, takich jak biblioteki
klasztome, szkoly i wydawnictwa25 .
Jesli trzeba by bylo opisaé i ocenié rezultaty owych studiow, to mozna by
zapewne zaryzykowaé twierdzenie, ze kierunek mistyczny literatury (zwlaszcza
liryki) karme1itanskiej, wyrazniej dot~d czytelny w jej nurcie tworczosci kobiecej, zdominowany byl przez tematyk~ dolorystyczn~ i religijno-milosn~ (w duchu
Piesni nad Piesniami), i przez ekspresj~ artystyczn'b dIa ktorej wzorcem stylistycznym byl barokowy konceptyzm. Oto w bezimiennym tekscie z XVII wieku,
zachowanym zreszt~ w kilku r~kopisach (co oznacza, ze byl on w obiegu, choéby
ograniczonym), mamy sytuacj~ liryczn~ zbudowan~ na pragnieniu bliskiej obecnosci Pana Jezusa i Jego Matki 26 . Topika tego poemaciku nawi~zuje do PieSni
nad Piesniami (podmiot to dusza szukaj~ca Boskiego Oblubienca), wzbogacono
jednak i urozmaicono jej pierwotne znaczenie poprzez skrzyzowanie owej stylistyki z inn~ jeszcze, a mianowicie z ekspresj~ podmiotu adoruj~cego obraz
macierzynstwa Matki Boskiej karmi~cej Dzieci~tko. Tekst rozpoczyna si~ od apostrofy, ktor~jest parafraz~ wspomnianego tekstu biblijnego:
K(;!dyz, milosci moja, jestes, k(;!dy?
Bo gdziekolwiekjest, moimjestes wsz(;!dy;
Jednak uciekasz; b(;!d(;! Ci(;! gonila,
Przecz mi(;! Twa b(;!dzie ucieczka trapila?
Gdzies jest? Jesli si(;! taisz w lasach skrytych
Albo w jaskiniach opok nieuZytych,
Tak dlugo b(;!d(;! sieci roztaczala
Po wszystkich brzegach, az b(;!d~ Ci~ miala.

Motyw
wiscie

t~sknoty

medytacj~

podmiotu lirycznego za Jezusem "ukrytym" kieruje oczyku teologii apofatycznej (Deus abscoditus), takie zas z kolei

24 H. POPLAWSKA, Autobiografia mistyczna, [w:] Religijnosé literatury polskiego baroku, red.
Cz. Hernas, M. Hanusiewicz, Lublin 1995, s. 101-123.
25 Sposrod wielu waznych tego rodzaju osrodkow wymienié tu trzeba przynajmniej Berdyczow
(do r. 1860).
26 Zob. tekst poematu Myslistwo duchowne na Pana Jezusa opublikowany w artykule M. HANUSIEWICZ: "Swi~ta zuchwalosé" bezimiennej karmelitanki, s. 97-100.
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ukierunkowanie poboznego pragnienia (pium desiderium) w sposob niejako oczywisty domaga si~ pomyslowosci, czyli konceptu, w warstwie ekspresji j~zykowo
-artystycznej. St'l.d tez wynikn~lo zwr6cenie si~ autorki tego tekstu do dwoch
znanych jej najwidoczniej z lektury wzorc6w stylistycznych. DIa wyrazenia
duchowej samotnosci i opuszczenia przez Jezusa poslu.zyla ona si~ wyliczeniem
(ennumeratio) mozliwych miejsc, w ktorych przebywa nieobecny w poblizu
podmiotu boski Oblubieniec. Wyliczenie to w omawianym tu tekscie opi era si~
na anaforycznych powtorzeniach wyrazu ,jesli" i na przeskakiwaniu do coraz to
bardziej odleglych i fantastycznych miejsc obecnosci Jezusa (,jeslis na morzu ... ",
,jeslis na rzekach ... ", "Wzbijesz si~ w gor~, przelecisz obloki/ Polec~ z Tob'l. na
Olimp wysoki" ... itd.). Przypomina si~ tutaj inny tekst, kazdemu chyba dobrze
znany, a mianowicie Treny Jana Kochanowskiego, konkretnie zas Tren X. Obecne w tym Trenie podobne wyliczenia, oddaj'l.ce osamotnienie podmiotu lirycznego, prze.zywaj'l.cego dramatycznie nieobecnosé zmarlej coreczki, tlumaczone
bywa u nas pospolicie (i falszywie) jako wyraz utraty wiary Kochanowskiego
w .zycie pozagrobowe (!). Nie twierdz~, ze nasza bezimienna zakonnica wzorowala
si~ w tym miejscu akurat na Kochanowskim (co wcale sk'l.din'l.d nie jest niemozliwe!), twierdz~ natomiast, ze t'l. figur'l. stylistyczn'l. poslu.zyla si~ swiadomie, co
tylko chwalebnie swiadczy o jej oczytaniu i odwadze wyobrazni tw6rczej. Obecny
w omawianym wierszu karmelitanki konceptystyczny motyw "polowania na ukrywaj'l.cego si~ Jezusa" rowniez nie jest zupelnie osamotnionym w poezji polskiej
curiosum. Najslawniejszy w Europie przed Mickiewiczem, bo pisz'l.cy i publikuj'l.cy po lacinie poeta polski, ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ (1595-1640),
ten sam motyw "polowania duszy na Jezusa" skonstruowal w parafrazie slynnej
erotycznej ody Horacego Vitas inuleo me similis ehloe (I. 23), kojarz'l.c jej stylistyk~ z Pidni'l. nad Piesniami. Znowu mozna podniesé kwesti~, czy bezimienna
poetka karmelitanska czytala publikowan'l. wielokrotnie przez jezuitow od~ Sarbiewskiego, co wcale jest prawdopodobne. Nie to jest jednak istotne, aby stwierdzié tego rodzaju filiacj~. Istotne jest stwierdzenie faktu oczywistego, ze estetyka
konceptystyczna zostala tutaj przystosowana do wyrazenia bardzo zlozonego
przezycia religijnego. I wreszcie trzeci skladnik konceptu w tym poemacie skonstruowanego, odwoluj'l.cy si~ do ikonografii Karmicielki Dzieci'l.tka Jezus.
Przyjdzie mi sieci przy piersiach zatoczyé,
Ize Ci~ jednym szcz~sliwym tarasem
Pospolu z Matk~ zamkn~ wiecznym czasem
I nie puszcz~ Ci~, Kochanka swojego,
Piersi najswi~tszej Matki dzierz~cego.

Ten niew'l.tpliwie bardzo "kobiecy", bo macierzynski, motyw adoracji
Dzieci'l.tka naprowadzil w koncu autork~ na koncept ostateczny i caly poemat
zamykaj'l.cy - "karmienie Dzieci'l.tka" kieruje mysl podmiotu ku Eucharystii:
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Jesli tez w brzegu samym piersi siqdziesz,
Z mlekiem Ci~ Matki wyss~, moim b~dziesz,
A wyssawszy Ci~ w tym mleku wszystkiego,
Nie chc~ krom Ciebie pokarmu zadnego.
B~d~ si~ Zywié, b~d~ karmié Tobq,
Az si~ w Ci~ swoj~ obr6c~ osob~
I nic starego we mnie nie zostanie:
Ja nie ja b~d~, tylko Ty sam, Panie.

Pozostawiajltc zupelnie z boku kwestie teologiczne, musimy przyznaé, ze
autorka te go poemaciku potrafila znakomicie wyci~nlté wnioski praktyczne
z wsp6lczesnej jej estetyki konceptystycznej i dor6wnaé w pomyslowosci stylistyce z pewnosciltjej nieznanego, choé wsp6lczesnego "poety metafizycznego",
Johna Donne'a.
Niechaj ten tylko niewielki urywek wiersza nieznanej karmelitanki bosej
wystarczy w tym miejscu za material egzemplifikacyjny, kt6ry sluzyé moze
ograniczonej, aIe nie splyconej refleksji nad sposobami i skutkami oddzialywania
w kulturze staropolskiej europejskich i rodzimych tekst6w karmelitanskich. Chociaz o tych zjawiskach wiemy wciltz zbyt malo, to jednak juz obecnie mozna je
uznaé za reprezentatywny dIa kultury powszechnej skladnik dawnej polskiej kultury literackiej. Mamy przekonujltcy dow6d na rozleglosé zasi~gu oddzialywania
oraz gl~bokosci recepcji klasycznej literatury karmelitanskiej, przede wszystkim
wi~c pism sw. Teresy z Awili, w staropolskiej kulturze literackiej, takZe wi~c
i poza scislym srodowiskiem zakonnym. Jest to mianowicie tw6rczosé najwybitniejszej polskiej poetki w. XVIII Konstancji Bonislawskiej (1747-1806), podkomorzyny inflanckiej i matki dwadziesciorga dwojga (ponoé) dzieci, zwiltzanej
pod koniec Zycia z dominikanarni, kt6ra - zdaniem Waclawa Borowego - posrednio lub bezposrednio tw6rczoscilt m.in. sw. Teresy z Awili, a moze tez i jej polskich karmelitanskich nasladowc6w, si~ inspirowala27 . Swiadczy o tym obecne
w jej tw6rczosci karmelitanskie obrazowanie "pragnienia pobomego", kt6re zwraca uwag~ w wierszu Wyraia sif2potf2ga mi/osci ku Chrystusowi 28 •
Do Ciebie, Jezu, moja dusza licha
Strzal~ milosci ustrzelona wzdycha.
Ach, wzdy rozerwij p~ta niewolnicze,
Bym przed Twe swi~te wzleciala oblicze!

27 W. BOROWY, O

poezji polskiej XVIII

W.,

[w:] K.

BONISLAWSKA,

Piesni sobie spiewane,

s. XVI-XXI.
28 Przytaczam za: Swiat poprawiaé zuchwale rzemioslo. Antologia poezji polskiego Oswiecenia,
oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. Golinski, Warszawa 1981, s. 185.
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Spraw, bym milosci!t Twé1:, jakos jest godzien,
Bardziej a bardziej ja gorzala co dzien,
Izby si~ dusza po rozl!tce ciala
Godniejsz!t swi~tych Twych oblam6w stala.
Ty b!tdi jedynym serca mego celem,
Ty moj!t karmé1:, Ty moim weselem,
Ty m!t nadziejé1:, Ty moim kochaniem,
Ty b!tdi jedyn!t piecz!t i staraniem.

W tym wierszu, z ktorego przytoczono zaledwie dwie pierwsze strofY,
mniej mamy przyprawiajllcych o zawrot glowy konceptow, bardziej za to wyrazisty i moze bardziej bezposredni j~zyk "religijnej erotyki" , tak charakterystyczny dIa karmelitanskiej poetyki mistycznej.
Poczlltki dzialalnosci karmelitow i karmelitanek bosych w Poisce przypadly na czasy dramatyczne. Wiek XVII byl w naszych dziejach stuleciem, w ktorym or~z rozbrzmiewal glosniej anizeli Muzy, przynajmniej jednak byl to dOÌl:\:d
or~z Polakow zazwyczaj raczej zwyci~zajllcych anize1i zwyci~zanych. W stuleciu
XVIII tego rodzaju pociechy juz nie starczylo, a ostateczna katastrofa podzielonego mi~dzy trzy oscienne mocarstwa Panstwa Polskiego zmienila zasadniczo j~zyk
tworczosci literackiej oraz wplyn~la na sformulowanie nowych funkcji przypisywanych literaturze. Teraz z kolei ow glos tworczosci artystycznej rozbrzmial
dobitniej w pisarstwie m~zczyzn - zakonnikow towarzyszllcych wiemie polskiemu narodowi, czyli na poczlltku przynajmniej polskiemu rycerstwu w jego niedoli. Pojawia si~ rownoczesnie w tekstach artystyczhych karmelita wlasnie, a nie
karmelitanka, jako postaé literacka. Nie idzie mi tutaj o satyrycznll, aIe przeciez
jakZe pelnll goryczy Monachomachi~ ks. bpa Ignacego Krasickiego. Mozna by
z pewnoscill w tym poemacie heroikomicznym dostrzec t~sknot~ wlasnie za prawdziwym, nie blazenskim bohaterstwem zakonnikow, ktorzy tak gl~boko - jako
zjawisko spoleczne, nie religijne tylko - wrosli juz w kulturowy krajobraz zrujnowanej i zdemoralizowanej Rzeczypospolitej.
Dlatego w naturalnej niejako kolejnosci przychodzi tu na mysl inny zupelnie obraz karmelity - bohatera literackiego. Jest to mianowicie przede wszystkim
postaé tajemnicza i przez literatur~ zmitologizowana ks. Marka Jandolowicza
(1716-1796) karmelity trzewiczkowego. K. Gorski zwrocil uwag~ na wazny fakt,
a mianowicie na dwojaki rodzaj oddzialywania pismiennictwa karmelitanskiego
w Poisce XVIII wieku29 . Pisarze karmelitanscy bo si swymi kazaniami i popularnymi traktatami ascetyczno-pokutno-penitencjamymi, takZe gOdnymi uwagi historyka literatury ze wzgl~du na retorycznll wartosé tych tekstow, wniesli w chwili
kryzysu spoleczno-politycznego znaczny wklad do dziela odnowy moralnej Pola29

K. GORSKI, Zarys dziej6w duchowosci, s. 246-247.
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kow. Natomiast karmelici trzewiczkowi "trzymali si~ swych sredniowiecznych
tradycji"30. Otoz, rozwijaj'lc t~ mysl, dodalbym uwag~, iz oto w zmienionych
historycznie okolicznosciach ta wlasnie odmiana karmelitanskiej duchowosci
- sredniowieczna, tradycjonalistyczna, blizsza zapewne etosowi rycerskiemu konfederatow barskich, a takze reprezentuj'lce j'l postaci historyczne czy tez teksty
im przypisywane, w naturalny sposob znajdowaly swe miejsce w kulturze na tle
dramatycznych i heroicznych wydarzen. Z tego wlasnie powodu karmelita trzewiczkowy ks. Marek staI si~ jednym z bohaterow polskiej literatury romantycznej, chociaz podkreslié trzeba rownoczesn'l w niej obecnosé i zywotnosé tradycji
terezjanskiej. Swiadczyé o niej moze przejmuj'lcy wiersz Zygmunta Krasinskiego
Ulamek naSladowania z glosy sw. Teresl 1• Wspomniana w tytule "glosa" to
oczywiscie najbardziej chyba znana tercyna sw. Teresy z Awili: Vivo sen vivir ...
Nie koncept wszakZe, tak oczywisty w tym tekscie, przycictgn'll ku sobie uwag~
Krasinskiego. Poeta staraI si~ gl~boko wnikn'lé w sens poezji sw. Teresy, parafrazuj'lc i rozwijaj'lc jej warstw~ medytacyjn'l- rozpami~tywanie m~ki Chrystusa w kontekscie "b6lu egzystencjalnego", zatem uczucia samemu Krasinskiemu
wyj'ltkowo bliskiego i znanego. 6w slawny refren, powtorzony w tym obszemym
stosunkowo tekscie lirycznym tylko dwukrotnie: "I tym umieram, ze umrzeé nie
mog~" oraz "Ja tym umieram, ze umrzeé nie mog~" puentuje cz~sci przejmuj'lcego monologu lirycznego, ktory powstal na osiem lat przed smierci'l poety, czyli
w r. 1851. To, iz w wieku XIX postaé karmelity w literaturze polskiej zmienÌla
status, przechodz'lc od rzeczywistosci do fikcji literackiej, wynikalo po cz~sci
przynajmniej rowniez i st'ld, ze dokonana w zaborze rosyjskim na pocz'ltku
drugiej polowy tego stulecia kasata klasztorow usun~la ow wazny dot'ld zakon
z mapy kultury narodowej. Te redukcje strukturalne odzwierciedlily si~ rowniez
w ograniczeniu tworczosci pisarskiej karmelitow polskich w drugiej polowie stulecia XIX i na pocz'ltku ubieglego wieku.
Celem tej gaw~dy byIo spojrzenie na "tropy" karmelitanskie w literaturze
polskiej z perspektywy historycznej, jubileuszowej. Trudno jednak zakonczyé
tych kilka uwag bez refleksji nad odniesieniem tej problematyki do czasow nowszych i do wspolczesnosci. Obecnosé karmelitow bosych w polskiej kulturze
literackiej nigdy, jak widaé, nie byla halasliwa, ostentacyjna ani tez nawet tylko
eksponowana. Byla to tworczosé "wewn~trzna" w tym sensie, ze uprawiana - gdy
idzie o liryk~ religijn'l czy modlitw~ proZ'l - bardzo osobiscie, niekoniecznie dIa
publikacji, chociaz, jak widzielismy, niewykluczaj'lca pewnego obiegu czytelniczego, raczej tez wewn'ltrzsrodowiskowego. St'ld tez wynika nieporownywalnosé skali obecnosci i udzialu literackiej tworczosci karmelitanskiej w Poisce
z tworczosci'l innych zakonow, zwlaszcza obecnych w zyciu publicznym,

30

31

TarnZe, s. 251.
Przytaczam za: Z. KRASINSKI, Poezje, Krak6w 1998.
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zatem i kulturalnym od sredniowiecza, benedyktyn6w, potem zakon6w zebrz'tcych, wreszcie jezuit6w i pijar6w. Zakon kontemplacyjny, jak karmelici bosi, pod
tym wzgl~dem por6wnywany z innymi byé nie moze. Z drugiej jednak strony
choéby strona intemetowa krakowskiego Karmelu swiadczy o dw6ch waznych
tendencjach obecnych w tym srodowisku.
Po pierwsze, choéby z racji duszpasterskich, widoczne s't rozmaite pozytywne dzialania inkulturacyjne, kt6re dotycz't w pierwszym rz~dzie wyksztalcenia
humanistycznego nowicjusz6w i nowicjuszek, w drugim zas tych grup spolecznych, zwlaszcza mlodziezy, kt6ra w taki czy inny spos6b obj~ta jest opiek't duszpastersk't zakonu. W tego zatem rodzaju obowi'tzkach i czynnosciach kontakt
z wysok't kultur't literack'tjest oczywiscie konieczny, bowiem skutecznosé pracy
duszpasterskiej zalezy bezposrednio od skutecznosci uzywanego w niej narz~
dzia, jakim jest j~zyk oraz jego kultura. Tej zas nikt nie utrzyma przy zyciu ani
nie udoskonali bez gl~bokiego kontaktu z literatur't. Nie wiem, czy ewentualnie
uprawiana w srodowiskach zakonnych np. tw6rczosé poetycka, albo tez jakakolwiek forma publicystyki, jest artystycznie wartosciowa, nie jest to bowiem przedmiot moich zawodowych kompetencji. Obawiam si~ tylko, ze moze tu dzialaé
mechanizm imitacji pewnych wzor6w uznawanych od stuleci za jedynie dopuszczalne. Jesli bywa inaczej, a trudno mi powiedzieé, ze znam takie przypadki, to
tym lepiej. Latwiej zapewne ocenié poziom artystyczny kazan, kt6re przeciez
oczywiscie do tw6rczosci literackiej zawsze nalezaly i nalez't, a kt6ry to poziom
zaleZy wprost od oczytania literackiego kaznodziei. Jesli w indywidualnych przypadkach nie wydaje si~ on zadowalaj'tcy, to fakt taki jest powaznym problemem
nie tylko estetycznym, aIe przede wszystkim duszpasterskim, o kwestiach moralnychjuz nie wspominaj'tc.
Druga ze wspomnianych waznych tendencji, kt6re we wsp6lczesnej
kulturze karmelitanskiej dostrzegam, to wyrazne upowszechnianie w polskich
przekladach klasyki karmelitanskiej, do kt6rej opr6cz poet6w i pisarzy z XVI w.
wl'tcza si~ widocznie pisarstwo sw. Edyty Stein. Uwazam to za szczeg6lnie istotn't okolicznosé, do tradycji bowiem starej i wypr6bowanej (chociaz nie wiem, na
ile i w jakim zakresie czytelnej) dochodzi oto pisarstwo mentalnie naszym problemom najblizsze i zarazem pisarstwo na najwyzszym poziomie mysli i j~zyka.
Jest to oczywiscie dIa wielu szansa i wyzwanie jednoczesnie, jaki zas z tego b~
dzie pozytek, zalezy od kazdego zainteresowanego indywidualnie. W kaZdym
razie owa obecnosé owych arcywaznych artystycznie i merytorycznie tekst6w
w przekladach polskich wsp6ltworzy caly zesp61 zjawisk, kt6ry nazwaé mozna
wsp6lczesn't polsk't karmelitansk't kultur't literack't. Trzeba bowiem pami~taé,
a stwierdziwszy to na pocz'ttku mojego wyst<trienia, powtarzam raz jeszcze na
koniec, ze literatura to nie tylko beletrystyka ani tez tylko poezja od religii, od
metafizyki i eschatologii najdalsza, to wreszcie nie tw6rczosé sruz'tca najbardziej
populamej rozrywce. Wszystko, co si~ m6wi i co si~ pisze, wymaga sztuki. Jesli
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jej zabraknie, nie ma mowy, jest belkot. Wszystko to zatem s't teksty rnniej lub
bardziej artystyczne, chociaz jedne sruz't liturgii, inne pouczeniu, inne zas takiej
czy innej rozrywce albo refleksji. Wszystko to jest "literatura" w znaczeniu podstawowym i historycznie najbardziej autentycznym. Dlatego wlasnie, kiedy ogarniamy dzisiaj spojrzeniem wszystkie znane i rnniej znane, pisane po lacinie i po
polsku teksty polskich karrnelit6w bosych w czterechsetlecie ich obecnosci na
ziemi polskiej, mozemy powiedzieé, ze zasruzyli si~ oni dobrze r6wniez i polskiej literaturze.

