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Zapisy wlasnosciowe W ksi~gozbiorze
starych druk6w Karmelit6w Bosych W Czernej
i ich historyczne znaczenie
W kulturze duchowej i intelektualnej zakonu

Ksi~gozbi6r

starych druk6w Biblioteki Karmelit6w Bosych w Czemej jest od
strony proweniencyjnej zasadniczo jednolitym zbiorem ksi~, historycznie zwictzanym z miejscem fundacji Agnieszki z T~czynskich - Firlejowej - eremem
czernenskim l. Poswiadczaj ct 6w fakt wpisy wlasnosciowe, kt6re zachowaly si~
na wielu ksi~gach Biblioteki czemenskie{
Do konca XVIII stulecia, mozemy m6wié prawie wylctcznie o tzw. "proweniencji czemenskiej", czyli wpisie, kt6ry poswiadczal przynaleznosé ksi~gi do
Biblioteki klasztoru w Czernej. Na znakomitej wi~kszosci ksi~ 2. polowy XVII
do konca XVIII wieku, kt6re "ujmowal", najstarszy zachowany inwentarz z 1718
roku, tzw. Cathalogus Librorum Bibliothecae Conventus Eremitici Sancti Eliae
l Aktem w Rogowie dnia lO maja 1631 roku fundatorka oficjalnie erygowala klasztor pustelniczy pod wezwaniem sw. Eliasza, oddajl!c karmelitom bosym w posiadanie wsie: Pacz6howice,
Siedlec, Zbik, mlyn chechelski, cz«sé w Zarach. Dobra te przeznaczyla na zbudowanie klasztoru
i stale utrzymanie pustelnik6w. Dnia 17 maja 1631, Kapitula Prowincjalna w Lublinie zatwierdzila
akt fundacyjny, zobowil!zujl!c r6wnoczesnie wszystkie klasztory prowincji do odprawienia jednej
Mszy sw. w tygodniu w intencji fundatorki eremu, az do czasu rozpocz~cia regulamego zycia
w pustelni. Konsekracja nowo wybudowanego kosciola miala miejsce 21 wrzesnia 1640 roku. Aktu
tego dokonal biskup przemyski i kanclerz wielki koronny Piotr Gembicki. Por. B.J. WANAT, Zakon
Karmelit6w Bosych w Polsce. Klasztory karmelit6w bosych i karmelitanek bosych 1605-1975,
Krak6w 1979, s. 303-304.
2 Jednym z pierwszych dziel, jakie zakupione zostaly przez erem czemenski tuz po jego powstaniu, bylo dzielo patrystyczne Magna Bibliotheca Veterum Patrum ... (Kolonia 1618), na kt6rym
odnotowano istotny fakt samego zakupu, bardzo czytelnie na karcie tytulowej Emptus pro Sancto
Eremo S. Patris Nostri Eliae Carmelitarum Discalceatorum Anno Domini 1643.
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Prophaetae Carmelitarum Discalceatorum Conscriptus sub A.R.P.N. Gaudentio
a Spiritu Sancto ... , widniej't dobrze znane wpisy wlasnosciowe, s't to m.in.: Conventus Eremitici Sancti Eliae Prophaetae Carmelitarum Discalceatorum, Sancti
Deserti Nostri Eliae, Conventus Sancti Deserti Carmelitarum Discalceatorum,
Conventus Sacri Eremi Sancti Patri Nostri Eliae Prophaetae Carmelitarum Discalceatorum, Ordinis Patrum Carmelitarum Discalceatorum Conventus Czernensis czy tez w koncu Fratris Carmelitarum Discalceatorum in Czernae. Wpisy te
z reguly umieszczano na stronie tytulowej ksi~gi, czasami powtarzaj'tc wiemie
zapis na trzeciej karcie lub na koncu dziela, pod tekstem. Dukt pisma nieodmiennie
poswiadcza, iz znakomita wi~kszosé not wlasnosciowych, ktore dochowaly si~ do
dnia dzisiejszego, wskazuje na pierwsz't polow~ XVIII stulecia. Najprawdopodobniej miala wowczas miejsce inwentaryzacja maj'ttku klasztomego, a ksi~gi,
mimo iz do u.zytku duchowego i intelektualnego éwiczenia byly gromadzone, bez
w'ttpienia wymiar materialny rowniez posiadaly. W drugiej polowie XVIII wieku
na ksi~gach Biblioteki czemenskiej po raz pierwszy, zapewne z polecenia kazdorazowego przeora, gorliwy "eremita" - bibliotekarz skrz~tnie odnotowywal
przynaleznosé kolejnych woluminow do biblioteki prowincji, ktor't posiadala
rowniez libraria w Czemej. Tresé tych wpisow na ksi~gach bywala rozna, jednakZe bez wzgl~du na niewielkie roznice w sformulowaniu, jednoznacznie wskazywaly one na przynaleznosé ksi<tg do biblioteki Prowincji Karmelitow Bosych
pw. Ducha Swi~tego, erygowanej 16 maja 1617 roku. Na wielu starych ksi~gach
zachowaly si~ noty wlasnosciowe poswiadczaj'tce ow fakt m.in.: Conventus Sancti
Eremi Provinciae Poloniae Carmelitarum Discalceatorum, zas na dziele Jacka
Liberiusza Gospodarz nieba i ziemi (Krakow 1665), nieznany z imienia bibliotekarz odnotowal pod koniec XVIII stulecia: Sancti Deserti Carmelitarum Discalceatorum Provinciae Poloniae Sancti Spiritus, "t't sam't" r~k't zanotowano na
karcie tytulowej dziela Franciszka Machadusa Viridarium Sacrae Profanae ereditionis" (Lugduni 1649): Conventus Eremi Sacri Deserti Carmelitarum Discalceatorum, Provinciae Poloniae 1784. Przy omawianiu proweniencji zwi'tzanej
bezposrednio z prowincjq, uwag~ zwraca wpis wlasnosciowy na dziele Franciszka
Rotariusza Theologia Moralis Regularium ... (Wenecja 1724), wydanego w znanej
typografii Balleonianusa. Wpis ow, widniej'tcy zreszt't w identycznym brzmieniu
na kilku innych woluminach, wskazuje bezposrednio rowniez na osob~ przeora
eremu czemenskiego u schylku XVIII stulecia, jego zapis na pierwszym tomie
wspomnianego dziela brzmi: Conventus Carmelitarum Discalceatorum Sacri
Eremi Provinciae Poloniae posta facta Rev. Patri Gregori} a Praesentt B. V.M ex
Prioris huius Conventus 3 •
3 Wspomniany zostal w nocie proweniencyjnej przeor konwentu Karmelit6w Bosych w Czernej, o. Grzegorz od Ofiarowania NMP (Stanislaw Toroszowicz, sprawujilcy urzild przeorski m.in.
w 1atach 1741-1742, 1754--1757). Por. B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych ... , s. 331.

Zapisy wlasnosciowe w ksi~gozbiorze starych drukow

263

W trzecim z kolei tomie Teologii Moralne} Rotariusza (Wenecja 1724), "t~
odnotowano: Conventus Sacri Eremi Carmelitarum Discalceatorum
Provinciae Poloniae Sancti Spiritus posta facta R.P. Nostri Gregori} a Praesentt
B. V.M huius Conventus ex Prioris in Conventus Cracoviensis SS. Michaelis et
Joseph de mortus, mensis Januari} 1757 Anno Dni.
6w zapis nie jest oczywiscie no~ proweniencyjn~ sensu stricto, jest czyms
znacznie wi~cej, a mianowicie "zapisem kronikarskim". Podaje bowiem bezsprzecznie wazny fakt dotycz~cy osoby przeora eremu czemenskiego, o. Grzegorza od Ofiarowania NMP - dat~ jego smierci: 1757. A zatem mamy w tym
konkretnym przypadku do czynienia ze zjawiskiem cz~stego w dawnych wiekach
zapisywania romych, wamych faktow i zdarzen z Zycia kIasztoru, jego konwentu
czy poszczegolnych osob na kartach ksi~, nalez~cych do Biblioteki. Ksi~gi te
sluzyly nie tylko do modlitwy czy studiowania. Bywalo, ze marginesy starych
ksi~ byly Zyw~ kronik~ klasztoru, spelniaj~c z czasem funkcje informacyjne dIa
nast~pnych pokolen. Bez w~tpienia w tym przypadku mialo to miejsce.
Omawiaj~c zbior starych drukow Biblioteki Karmelitow Bosych w Czernej, nie sposob pomin~é faktu, iz Biblioteka od strony proweniencyjnej, dotychczas w znacznym stopniu jednolita, wzbogacila swoj zasob w znacznej mierze
o ksi~gi pochodz~ce z dawnych kIasztorow karme1itow, skasowanych przez zaborcow w pierwszej polowie XIX stulecia, a takZe po roku 1864, kiedy to na mocy
ukazu cara Aleksandra II z Iute go 1864 zostaly zamkni~te klasztory karmelitow
w Warszawie, Lublinie i Zakrzewie. Ze skasowanych klasztorow udalo si~ ocalié
resztki tamtejszych ksi~gozbiorow, przewoz~c je m.in. do klasztoru czemenskieg04. Ksi~gi ze skasowanego klasztoru lubelskiego do Czemej przewi6z1 w styczniu 1865 roku o. Jozef od sw. Gabriela (Jan Kanty Tyrka; 1836-1911), ktory
w okresie kasaty klasztoru karmelitow bosych przebywal w Lublinie na studiach,
gdzie byl m.in. swiadkiem kasaty klasztoru dokonanej przez Moskali w nocy 27
listopada 18645 .
Proweniencje zachowanych zakonnikow dobitnie wskazuj~ na przyna1eznosé poszczegolnych ksi~ do konwentu 1ube1skiego karme1itow bosych pw.
sw. Jozefa6 . I tak m.in. na Kazaniach niedzielnych i swiqtecznych Jozefa M~cinsam~" r~k~

4 B.J. WANAT, Zakon Karmelitow Bosych ... , s. 70, 324, 325, 331; J. Dlugosz, Biblioteka Klasztoru Karmelit6w Bosych w Czemej, [w:] Archiwa, Biblioteki i Muzea Koscielne, 1965, t. 11, s. 111.
5 K. FURMANIK, Ksi05a zmarlych ojcow i braci Karmelitow Bosych, Prowincji Polskiej i Prowincji Krakowskiej pw. Ducha Swietego 1881-1998, Krak6w 1998, s. 39-41, za: Kronika czemenska.
Kronika wadowicka. Katalogi oraz relacje swiadk6w naocznych. Arch: Prow. Karm. Bos. [APKB]
w Czemej, AP 57. Akta personalne nr 21.
6 Trzeba zaznaczyé, ii: karmelici bosi w Lublinie posiadali dwa klasztory. Ot6i: pierwsza fundacja
pochodzi z r. 1610, kiedy to magistrat lubelski zgodzil si~ na oddanie karmelitom domu szpitalnego
przy Bramie Krakowskiej na klasztor. W latach 1612-1619 karmelici wzniesli kosci61 i budynki
klasztome. Abp lwowski Jan Pruchnicki 21 lipca 1619 konsekrowal swilltyni~ pw. Matki Boiej
Szkaplerznej. W 1803 r. podczas poiaru Krakowskiego Przedmiescia kosci61 wraz z zabu-
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skiego (Krak6w 1791) widnieje dobrze widoezny wpis odr~ezny, poehodz'tey
z konea XVIII wieku: Pro Conventu Lublinensis Carmelitarum Discalceatorum.
Podobniez na zbiorze Kazan na niedziele calego roku ... Feliksa Synakiewieza
(Warszawa 1779) odnotowano, iz: Carmelitarum Discalceatorum Conventu Lublinensis post mortem R.N.P. ex generalis Adriani. Wspomniany zbi6r kazan
przynalezal najprawdopodobniej do przeora konwentu lubelskiego klasztoru pw.
sw. J6zefa o. Adriana od sw. Adama (Staszkiewieza), po smierei kt6rego ksi'tzka
trafila do biblioteki klasztomej. Wpis wIasnoseiowy Pro Residentia Lublinensis
Carmelitarum Discalceatorum widnieje na kilku opraeowanyeh juz woluminaeh,
w tym na dziele Sebastiana od Wszystkieh Swi~tyeh: Exemplar vitae Spiritualis
Perfectionis seu exercitia huius vitae practica ... (Wilno 1741l
Wie1e sposr6d ksi<tg librarii ezemenskiej nosi wpisy prowenieneyjne skasowanyeh klasztor6w karmelit6w bosyeh. Niekt6re z nieh S't juz moeno zatarte
i trudne do odezytania ezy pelnego zidentyfikowania. Bez w'ttpienia przyezynil
si~ do takiego stanu rzeezy uplyw ezasu, a takze przeehowywanie ksi<tg, ez~sto
w bardzo trudnyeh i nieodpowiednieh warunkaeh. Szezeg6lnie mialo to miejsee
po kasataeh klasztor6w, gdzie nie byIo ezasu, warunk6w i mozliwosci, by odpowiednio zatroszezyé si~ o gromadzony przez wieki ksi~gozbi6r, ulegaj'tey powolnemu zniszezeniu i rozproszeniu. Dzi~ki gorliwosei ealyeh pokolen, ez~sto
bezimiennyeh zakonnik6w, udalo si~ uratowaé niewielkie fragmenty zbior6w
m.in. biblioteki przemyskiego klasztoru karmelit6w bosyeh pw. sw. Teresy, ezy
nade wszystko fragmenty ksi~gozbior6w krakowskieh konwent6w karmelitanskieh, w tym ksi~gi, kt6re ongis przynalezaly do pierwotnego klasztoru karmelit6w bosyeh na ziemiaeh polskieh, kIasztoru pw. Niepokalanego Poez~eia NMP

dowaniami klasztomymi calkowicie splon!\.l. Austriackie wladze zaborcze nie wyrazily zgody na
jego odbudowanie. Karmelitanki bose, ratuj!\.c karmelitow przed calkowit!\. eksmisj!\. rz!\.dow!\. z Lublina, odst!\'pily im jeden klasztor pw. sw. Jozefa, przenosz!\.c si\; do swojego drugiego klasztoru
pw. Niepokalanego Pocz\;cia NMP. Klasztor, w ktorym zamieszkali karmelici ulegl kasacie 27 XI
1864, jego budynki zamieniono na wi\;zienie sledcze. Dopiero w 1918 r., karmelici odzyskali kosciol i cz\;sé klasztoru, funkcjonuj!\.cego po dzien dzisiejszy - miesci si\; w nim studium filozoficzne.
7 Sformulowanie wpisu proweniencyjnego Pro Residentia ... na kilku ksi\;gach pochodz!\.cych
z konwentu lubelskiego karmelitow bosych, najprawdopodobniej dotyczy waznych zdarzen historycznych dotycz!\.cych podzialu Prowincji pw. Ducha Swi\;tego w 1724 r. na polsk!\. i litewsk!\.. Z tego
tez powodu doszlo do powai:nych zatargow mi\;dzy obu prowincjami. Zakonczyly si\; one dopiero
w 1734, kiedy to na Kapitule Generalnej w Rzymie przeprowadzona zostala zamiana konwentow,
klasztor warszawski karmelitow wraz z konwentem karmelitanek bosych przywrocony zostal prowincji polskiej pw. Ducha Swi\;tego, w zamian Prowincja Litewska pw. sw. Kazirnierza otrzymala
klasztor lubelski pw. Matki Bozej Szkaplerznej i konwent karmelitanek bosych pw. Sw. Jozefa.
Prowincji polskiej pozwolono wowczas zaloZyé rezydencj\; w Lublinie, przy drugim klasztorze pw.
Niepokalanego Pocz\;cia. Mozna dornniemywaé, iz ksi!\.zki, na ktorych zapisano Pro Residentia ... ,
pochodz!\. wlasnie z tego okresu historycznego.
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w Krakowie, ufundowanego 28 listopada 1605 8 • Ksi~gi te nosz'l wpisy wlasnosciowe, poswiadczaj'lce ich przynaleznosé do krakowskiego konwentu Niepokalanego
Pocz~cia NMP, m.in. na dziele Piotra od sw. Jakuba Historia Generalis Fratrum
Discalceatorum Ordinis Beatae Virginis Mariae de Monte Carmelo Congregationis S. Eliae (Roma 1668), gdzie wprawnym kaligraficznym pismem odnotowano: Conventus Cracoviensis Carmelitarum Discalceatorum Immaculatae
Conceptionis. Dzielo to traktuj'lce o historii zakonu, nosi slady zaczytania, nieprzerwanej "uZywalnosci" czytelniczej, lektury bez ktorej trudno by sobie wyobrazié formacj~ intelektualn'l przyszlego karmelity bosego drugiej polowy XVII
stulecia. Drugi tom wspomnianego dziela nosi zapis proweniencyjny, uwzgl~d
niaj'lcy przynaleznosé ksi~gi do biblioteki nowicjatu tegoz klasztoru: Conventus
Novitiatus Conceptionis Immaculatae Fratrum Carmelitarum Discalceatorum
Cracoviensis, podobniez na dziele Epitomae Canonum omnium ... (Colonia
1684), odnotowano: Conventus Novitiatus Cracoviensis Carmelitarum Discalceatorum. Wspomniana ksi~ga (jak i wiele innych nosz'lcych identyczne wpisy),
przynalezaly do klasztoru Niepokalanego Pocz~cia NMP w Krakowie. W pocz'ltkach 60. lat XX wieku zostaly w1'lczone do ksi~gozbioru czemenskiego resztki
ksi~gozbioru klasztoru karmelitow bosych pw. Niepokalanego Pocz~cia NMP,
skasowanego w roku 1787. Wowczas to na wyrazne z'ldanie prymasa Polski
Michala Poniatowskiego karmelici musieli odst'IPié klasztor na rzecz szpitala
powszechneg09 •
W zasobie Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmelitow Bosych w Czernej, przechowywany jest niewielki zespol akt z zasobnego ongis Archiwum
klasztoru Niepokalanego Pocz~cia NMP w Krakowie. Niestety do dzis pozostaly
jedynie niewielkie fragmenty te go Archiwum. Wsrod zachowanych akt sporz'ldzonych w pierwszych latach XVIII stulecia zachowal si~ inwentarz klasztoru,

Miejscem, kt6re wybrano na pierwszlt fundacjç, byl ogr6d polozony za bramlt Mikolajskll.,
do Jadwigi z Dçbian Padniewskiej, kasztelanowej oswiçcimskiej. Ogr6d ten wraz
z dwoma zrujnowanymi domami (zb6r kalwinski) i stawami nabyl dIa karmelit6w bosych biskup
przemyski i podkanclerzy koronny Maciej Pstrokonski. Posesja ta zostaia zapisana na rzecz
o. Macieja od sw. Franciszka (Dydak Hurtados de Mendoza), 6wczesnego przelozonego fundacji.
Uroczysta intromisja Karmelit6w Bosych w zapisane dobra miaia miejsce w Wigiliç Niepokalanego Poczçcia NMP, dnia 7 grudnia 1605. W dniu 28 pazdziemika 1606 przy udziale dworu kr68

nalez~cy

lewskiego, bp Maciej Pstrokonski dokonal poswiE(cenia nowo wybudowanego k1asztoru. Nowy dom

zakonny staI siç zalltzkiem prowincji polskiej i litewskiej Karmelit6w Bosych, zalozono w nim
nowicjat, kt6ry nieprzerwanie trwai do 1787 r. Por. B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych ... ,
s. 103-109.
9 17 X 1787 przed sltdem Kurii Biskupiej w Krakowie, Grzegorz Maria od Ducha Swiçtego
(Jan Sylwester Pinocci), pierwszy definitor prowincjalny, podpisal ekstradycjç klasz10ru zgodnie
z umowlt warszawsklt. Klasztor zajçto na szpital sw. Lazarza, dokonujltc stosownej przebudowy
budynk6w poklasztomych. Zob. B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych ... , s. 108-109; TENZE,
Katalog Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmelit6w Bosych w Czernej, Krak6w 1998, s. 135-139.
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jest to: Liber bonorum conventus novitatus Cracoviensis Immaculatae Conceptionis B. V. Mariae Anno Domini 1702 sub prioratu R.P. Cypriani a Jesu Maria
conscriptus lO • Wspomniany inwentarz klasztoru zawieral m.in. spis ksi~zek biblioteki krakowskiego klasztoru karmelit6w bosych pw. Niepokalanego Poczycia
NMP, zatytulowany: Cathalogus Librorum Conventus Immaculatae Conceptionis
B. VM F.F. Carmelitarum Discalceatorum Cracoviae Factus Anno Domini l702,
i sporz~dzony w czasie sprawowania urzydu przeorskiego o. Cypriana od Jezusa
Maryi (J6zef Stefanowicz), w latach 1700-1703 11 .
Zachowane ksiygi z pierwszego krakowskiego klasztoru karmelit6w bosych nosz~ slady proweniencyjnej przynaleznosci do tegoz zasobu, co potwierdza
wielokrotnie przytaczany zapis: Conventus Cracoviensis Carmelitarum Discalceatorum Immaculatae Conceptionis Beatae Virginis Mariae. Nale.zy przypuszczaé,
iz zdecydowana wiykszosé zapis6w proweniencyjnych pochodzi z pierwszej
polowy XVIII wieku, kiedy to maj ~tek ruchomy i nieruchomy klasztoru zostal
poddany inwentaryzacji. Ksiygi od zawsze stanowily w klasztorach wazn't:, wymiern~ czysé maj~tku, nie m6wi~c juz o ich ogromnym znaczeniu dIa formacji
intelektualno-duchowej zakonnika.
Kolejnym duzym zespolem ksi~ przechowywanych obecnie w Bibliotece Prowincji Karmelit6w Bosych w Czernej, obok niewielkiego zespolu ksi~
z Lublina czy Przemysla, znaczniejszego zasobu pochodz~cego z omawianego
wyzej klasztoru pw. Niepokalanego Poczycia NMP, najliczniejszy i najzasobniejszy zbi6r stanowi~ ksiygi pochodz~ce z klasztoru pw. sw. Michala Archaniola
i sw. J6zefa Oblubienca NMP w Krakowie, kt6rego fundacja zostala potwierdzona
i przyjyta na Kapitule Generalnej w Rzymie w maju 1611 12 •
Niestety nie zachowal siy w Archiwum Czernenskim zaden inwentarz
ksi~ biblioteki krakowskiego konwentu pw. sw. Michala Archaniola i sw. J6-

B.J. W ANAT, Katalog ... , sygn. ANPK 7, s. 32-92.
B.I. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych ... , s. 142.
12 Za zezwoleniem biskupa krakowskiego Piotra Tylickiego, karmelici zbudowali w latach
1611-1637 drugi sw6j klasztor w Krakowie, z ofiar moznych dobrodziej6w na miejscu "Malowanego dworu" Tltczynskich, hospicium benedyktyn6w z Tynca i laini miejskiej. W dniu
1 IX 1637 biskup krakowski Jakub Zadzik dokonal konsekracji kosciola pw. sw. Michala Archaniola
i sw. J6zefa Oblubienca NMP w Krakowie. Istniejitcy juz klasztor Niepokalanego Poczltcia NMP
wspanialomyslnie podzielil silt Bibliotekit z nowo powstalym klasztorem wyposazeniem zakrystii,
a nawet dochodami, poniewaZ oba te domy z poczittku mialy wsp61nit kaslt, z kt6rej pokrywano
wydatki obu konwent6w. Klasztor byl domem rezydencji prowincjala oraz miescil w sobie Kolegium Teologiczne przez caly czas swego istnienia. W 1797 r. zaborcze wladze austriackie przeznaczyly klasztor karmelit6w na wiltzienie. Por. B.J. WANAT, Katalog ... , s. 176-177; B. J. WANAT,
Zakon Karmelit6w Bosych ... , s. 190-202.
lO
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zefa Oblubienca NMP, na podstawie kt6rego mozna by przesledzié zar6wno
liczebnosé, jak i zawartosé ksi~gozbioru13.
Jedynym i chyba najistotniejszym ir6dlem pozostaj'l. same ksi~gi, kt6rych
wpisy proweniencyjne poswiadczaj'l.niezbicie, iz przynalezaly w przeszlosci do
zasobnej biblioteki klasztoru karmelit6w bosych pw. sw. Michala Archaniola
i sw. J6zefa Oblubienca NMP w Krakowie. Biblioteka powstala w 20. latach XVII
stulecia z podzialu istniej'l.cej juz biblioteki przy konwencie klasztoru Niepokalanego Pocz~cia NMP w Krakowie. Jest oczywist'l. sprawlb iz zar6wno jej
powstanie, jak i dalszy rozw6j zwi'l.zany byl z otwarciem w klasztorze studium
teologicznego dIa Prowincji Polskiej Karmelit6w Bosych. Klasztor czernenski
przechowuje ok. 450 ksi<tg pochodz'l.cych z dawnej biblioteki krakowskiego
konwentu sw. Michala Archaniola i sw. J6zefa Oblubienca NMPI4. Wskazuj'l. na
to zachowane, dobrze widoczne wpisy wlasnosciowe umieszczone na kartach tytulowych poszczeg6lnych wolumin6w, S'l. to m.in. zapisy: Conventus Cracoviensis
ss. Michaelis et Josephi Carmelitarum Discalceatorum, Conventus Cracoviensis
Carmelitarum Discalceatorum sub titulo ss. Michaelis et Josephi czy wreszcie
zapis Conventus Cracoviensis ss. Michaelis et Josephi, studiosorum Carmelitarum
Discalceatorum Provinciae in Poloniae Anno Dni 1723. Zapis ten odnotowano
m.in. na dzie1e jezuity Tomasza Mlodzianowskiego Praelectiones Theologiae de
iure et institutia (Lw6w 1667). Przy niekt6rych zapisach proweniencyjnych pojawiaj'l. si~ r6wniez daty dzienne i roczne dokonanego wpisu, jak w przypadku dziela
Kajetana Feliksa Veraniusa Theologia Universa Speculativa ... (Monachium
1700), gdzie przy dobrze znanej formule Carmelitarum Discalceatorum Conventus Cracoviensis ss. Michaelis et Josephi odnotowano "t'l. samlt" r~k'l.: Die 4 Maji
1723, zas na dziele Kazimierza Wieruszewskiego Illustres Umbrae id est Principes
Religionum Patriarchae et Religiosi ... (Poznan 1719) odnotowano: Conventus
Cracoviensis ss. Michaelis et Josephi ex donatione P.R. Gregari}, 1770. Oretur
pro eo. Ta ksi~ga, jak tez i szereg innych, kt6re zawieraj'l. formul~ oretur pro eo,
jest doskonalym przykladem, iz ksi'l.zki do poszczeg6lnych zbior6w bibliotecznych byly cz~sto ofiarowane przez indywidualnych donator6w z prosb'l. o modlitw~ za darczync~ po jego smierci. I tak na XVII-wiecznym druku Decreta
13 W opracowanym Katalogu Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmelit6w Bosych w Czernej,
zesp61 akt klasztoru pw. sw. Michala Archaniola i sw. J6zefa Oblubienca NMP zostal oznaczony
sygnaturQ AMK 1-14. Niestety opracowane dokumenty odnoszQ si" g16wnie do spraw majQtkowych i sQdowych, nie ma wsr6d omawianego zespolu zadnej informacji o zachowanym inwentarzu
ksi~ biblioteki klasztoru.
14 J. DLUGOSZ, Biblioteka 00. Karmelit6w Bosych w Czernej ... , ABM i K, t. Il, s. 112. Niestety
Autor wspomnianego opracowania nie podaje zr6del, na kt6rych oparI swoje informacje. Obecnie
zbi6r starych druk6w Biblioteki Prowincji jest opracowywany od strony merytorycznej, opisane
proweniencje pozwolQ blizej okreslié zar6wno liczb~, stan zachowania, zawartosé tresciowQ poszczeg61nych zespo16w ksi~, w tym ksi~ pochodzQcych z klasztoru krakowskiego pw. sw. Michala Archaniola i sw. J6zefa Oblubienca NMP, co potwierdzi zapis wlasnosciowy.
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Sacrae Sedis Apostolica ... quotannis a Regularibus temporibus certis legenda ...
(Cz~stochowa 1649), zapisano: Pro Bibliotheca Conventus Cracoviensis ss. Michaelis et Josephi Carmelitarum Discalceatorum post morte Patri Aureli} ad
Sanctam Petra et Pau lo, oretur pro eo.
W zachowanych po dzien dzisiejszy ksi~gach nalez'lcych do klasztoru
karmelit6w bosych, a przechowywanych obecnie w klasztorze czemenskim,
zwraca uwag~ fakt, iz znakomita wi~kszosé not proweniencyjnych informuje do
jakiego konwentu ksi'lzka ongis przynalezala. Byly to wpisy m6wi'lce o fakcie
przynaleznosci woluminu do takiego czy innego klasztoru. Bezsprzecznie uderza
fakt, iz wIasciwie w przebadanym cz~sciowo przez autork~ ksi~gozbiorze nie
wyst~puj'l imiona z predykatem b'ldz nazwiska poszczeg6lnych zakonnik6w jako
potencjalnych wIascicieli ksi'lzek, chyba ze zapisali jako darowizn~ jak'ls ksi~g~
po swej smierci do biblioteki klasztomej. 6w fakt miai swoje korzenie w regule
zakonnej, kt6ra wyraznie formulowala, iz karmelici bosi, ze wzgl~du na caIkowity slub ub6stwa, mogli posiadaé tylko ksi'lzki za zezwoleniem przelozonych,
wyl'lcznie potrzebne do modlitwy brewiarze.
Proweniencje tzw. osobowe, kt6re informuj'l o imieniu wraz z predykatem danego zakonnika, wyst~puj'l na ksi~gach bardzo rzadko i prawie wyl'lcznie
dotycz'l2. polowy XIX wieku, kiedy to klasztor w Czemej podj'll si~ dziela przeprowadzenia reformy Zycia eremickiego i duchowego l5 . Na kilkunastu ksi~gach
pochodz'lcych z XVIII stulecia figuruj'l wyrazne wpisy osobowe i ich wlascicieli,
kt6rzy zaakcentowali przynaleznosé ksi'lzki swoim wpisem manu propria. I tak
na Kazaniach przygodnych ... Antoniego Janiszewskiego (Berdycz6w 1779) podpisany jest Frater Victorinus ad s. Josephi, Carmelitam Discalceatorum mpp, zas
na dzielku Ludwika Zaykiewicza Lilietum in vitae Innocentiae Integritate morum
Sancti Antoni} Padvani ... (Leopoli, XVIII w.?), zapisano: Liber Fratris Cyrilli
a s. Hyacinthi Carmelitanum Discalceatorum, zas nieco ponizej, "t'l sam<t" r~k'l
odnotowano w j~zyku polskim: Ta ksiqszka jest xiedza Cyrilla od sw. Jacka,
Karmelity Bosego, jeielibys zgubil, kto znajdziesz oddaj. A zatem obok typowego
wpisu proweniencyjnego, wlasciciel ksi'lzki zapisai na niej niejako prosb~, do
kazdego potencjalnego znalazcy ksi'lzki, jezeli by ta zostaia zgubiona. Az dwie
osobowe noty proweniencyjne odnotowano na ksi~dze Examen ordinandorum
aprobandorum et instrituendorum sive instructio (Wenecja 1781), kt6rej wl ascicielami by li dwaj karmelici bosi, zapisuj'lc kolejno na stronie tytuIowej swoje
imiona: Ex libris Stanislai a Sancto Adamo Carmelitam Discalceatorum oraz Ex
libris Frater Michaelis W6jcik Carmelitam Discalceatorum. Oba wpisy pochodz'l
z konca XIX wieku i prawdopodobnie zwi'lzane S'l z klasztorem czemenskim.
Istnienie wpis6w proweniencyjnych w 2. polowie XIX wieku bezposrednio wskazuj'lcych na wIasciciela ksi'lzki mogIo byé podyktowane ziagodzeniem
15

B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych ... , s. 320-326.
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niektorych przepisow reguly, dotycz~cej prawa do posiadania niewielkiej wlasnosci, w tym przypadku ksi~zki, b~dz - czego nigdy nie mozna wykluczyé nieprzestrzegania obowi~zuj~cych przepisow. Bezspornym staje si~ fakt, iz pierwsze wpisy osobowe na ksi~gach czernenskiej librarii pojawiaj~ si~ dopiero, jak
juz zaznaczono w 2. polowie XIX stulecia. Mialo to miejsce rowniez w zwi~zku
z przybyciem do Czernej karme1itow bosych z k1asztoru w Linzu 16 •
Karmelici przybywaj~cy do Czernej z Linzu przywiezli ze sob~ pokazny
ksi~gozbi6r podr~czny, gl6wnie XVlII-wieczny, i w znacznej mierze niemieckoj~zyczny, chociaz byly tez ksi~gi w j~zyku lacinskim 17 • Na wspomnianych
ksi~gach przywiezionych z Linzu i Grazu r6wniez umieszczone zostaly wpisy
wlasnosciowe, co pozwala w perni wyodr~bnié ten niewielki ksi~gozbi6r w og61nym zasobie biblioteki czernenskiej. Z reguly spotykamy zapis: Conventus
Linzensis Carmelitarum Discalceatorum, np. widnieje on m.in. na dziele Jana
Wawrzynca Bertiusa Theologia-historico-dogmatica ... (Monachium 1749) czy
Wincentego Ludwika Gottiusa Veritas Religionis Christianae ... (Wenecja 1750).
Na wielu dzielach pojawiaj~ si~ wpisy "proweniencyjne osobowe" o. Franciszka
Ksawerego od Najswi~tszych Sere Jezusa i Maryi (August Drescher), karmelity
bosego, jednego z wybitniejszych zakonnikow i przelozonych klasztoru czernenskiego 2. polowy XIX wieku, ktory gl~bi~ duchowq, wielk~ gorliwosé kaplansk~
i zakonn~ l~czyl z wielkim umilowaniem ksi~ i pracy intelektualne/ 8 . O. Franciszkowi Ksaweremu Drescherowi zawdzi~cza k1asztor w Czernej przewiezienie
resztek ocalalego ksi~gozbioru z dawnego klasztoru karmelit6w w Warszawie
i Lesznie. Na wielu ksi~gach widniej~ dobrze zachowane wpisy wlasnosciowe,
m.in.: Conventus Varsoviensis P.P. Carmelitarum Discalceatorumi, Carmeli Varsoviensis in Leszno, Conventus Varsoviensis Fratrum B. VM de Monte Carmelo
Strictionis Observantiae in Leszno Anno Verbi Incarnati 1745 czy Carmeli Varsoviensis Strictionis Observantiae in Leszno. Pod niektorymi z wyzej wymienionych
wpisow proweniencyjnych widnieje odr~czny wpis: Xsiqdz Drescher mpp.
16 Na usilnit prosb~ o. J6zefa od sw. Gabriela (Jan Kanty Tyrka), pOpartit przez karmelitanki
z Lobzowa w Krakowie, generaI zakonu wysIal do Czemej 8 ojc6w i dw6ch braci zakonnych,
pierwsi 2 przybyli do eremu czemenskiego 7 maja 1880, zas 24 maja 1880 przyjechal do konwentu
czemenskiego nowomianowany przeor o. Bertold od sw. Jakuba, wikariusz prowincjalny, wraz
z nim przybyIo kilku zakonnik6w z Austrii, Francji i Belgii. W tym czasie klasztor w Czemej
zostal wlitczony do semiprowincji austriackiej w 1875. Nie skasowane klasztory karmeIit6w bosych w Linzu i Gyor (Raab) z czasem utworzyly semiprowincj~ austriackq, kt6ra nawiitzywaIa do
dawnej Prowincji pw. sw. Leopolda, podejmuj~c si~ odnowy ducha zakonnego w dawnym eremie
czemenskim.
17 Poswiadcza 6w fakt niewielki spis inwentarzowy sporzitdzony odr~bnie dIa tych wlasnie
ksiitZek w j~zyku niemieckim, jest to: Verzeichnis der deutschen Bucher in der Bibliothek zu Czema;
sygn. AKC 69 c.
18 K. FURMANIK, Ksi~ga zmarlych ... , s. 14--15. O intelektualnych zainteresowaniach o. Dreschera wiele m6wiit same ksi~gi, kt6re noszit slady jego wpis6w wIasnosciowych.
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Interesuj~cym jest rowniez fakt, iz w zbiorze czemenskiej biblioteki jako
ofiarodawcy, a wczesniej bez w~tpienia wlasciciele, figuruj~ rozne, cz~sto historyczne postacie, ktore byé moze Ios zetkn~l b~dz z jakims gorliwym karmelitq,
b~dz same mialy sposobnosé przebywaé w tzw. "pobliZli" eremu czemenskiego,
ktory byl ostoj~ gl~bokiego ducha, mysii i nauk sw. Teresy WieIkiej czy sw. Jana
od Krzyza, nie mowi~c juz o szczegolnym usytuowaniu samego klasztoru w ciszy
Iasow bukowych w dolinie EIiaszowej, gdzie rzeczywiscie czas zwolnil swoje
tempo. I tak z pocz~tkiem XVIII wieku (prawdopodobnie ok. 1716)19, Biblioteka
KarmeIitow Bosych w Czemej wzbogacila swoj dotychczasowy ksi~gozbior o dar
kasztelana sieradzkiego Michala Stanislawa Tamowskiego 20 • Ofiarowane dIa kIasztoru ksi~gi posiadaj~jego noty wlasnosciowe. Na Biblii (Lugduni 1509), tzw.
Lyonskiej z 1509 roku, wpis wlasnosciowy kasztelana sieradzkiego nie budzi w~t
pIiwosci: Ex donationi Reverendi Dni Miehaelis Stanislai Tarnowski Castrensi
Seradiensis. Oretur pro eo. Tytul kolejnego dziela, ktore zostalo ofiarowane do
biblioteki czemenskiej, potwierdza, iz kasztelan Tamowski posiadal w swoim
prywatnym zbiorze cenne wydania Biblii i konkordancji bibIijnych. Na dziele
Coneordantia Breviores, wydanej w znakomitej oficynie wydawniczej Piotra
Quentella w 1530 roku, odnotowano: Conventus Sane ti Deserti Saneti Nostri
Aliae Carmelitarum Disealeeatorum in Poloniae ex donatione Rev. ae Magnifzci
Domini Stanislai a Tarnow Tarnowski Castellanus Seradiensis Benefaetoris. Oretur pro eo, ponizej zas tego zapisu odnotowano przynaIeznosé ofiarowanej konkordancji do biblioteki: Conventus S. Eremi Provinciae Poloniae S. Spiritus. Zapisu
te go zapewne dokonal przeor kIasztoru odpowiedzialny za bibliotek~ czemensk~. PrzesIedzenie kolejnego wpisu, ktory nosi slady nie tyIko wlasnosciowe, Iecz
jest rowniez zapisem kronikarskim, dotycz~cym zarowno osoby wspomnianego
kasztelana sieradzkiego, jak i faktu ofiarowania przez tegoz ksi~ do konwentu
karmeIitow bosych w Czemej ma kapitaIne, wr~cz zrodlowe znaczenie, rowniez
dIa poznania historii samego eremu czemenskiego. Na dziele Dionizego Kartuza
Septem Psalmorum Penitentialium ... (Kolonia 1532) odnotowano nast~puj~ce
wpisy wlasnosciowe, dzi~ki ktorym mozna przesIedzié Iosy choéby tej jednej
ksi~gi: l) Ex libris Adami Pauli a Tarnow Tarnowski Praepositi, Anno Dni 1703,
die 3 februarij, A.MD. G.B.M V Zapewne ksi~ga ta trafila do r~k kolejnego
wlasciciela, gdyz ten wyraznie na stronie tytulowej odnotowal: 2) Ex donatione
Illustrissimi Miehaelis Stanislai Tarnowski Castellanus Seradiensis Benefaetoris

19 J. Dlugosz w swoim opracowaniu nie podaje wiarygodnego zrodla, na ktorym zostala oparta
informacja o fakcie przekazania ksi~ przez Michala St. Tamowskiego do biblioteki w Czemej.
Por. J. DLUGOSZ, Biblioteka Karmelit6w Bosych w Czernej, s. 110.
20 Michal Stanislaw Tamowski (herbu "Rolicz" z Tamowa na ziemi kujawskiej), syn Macieja
Aleksandra Tamowskiego, lowczy lt<czycki, kasztelan biecki, kasztelan sieradzki, brat Adama
Pawla, proboszcza siewierskiego, od ktorego prawdopodobnie otrzymal wspomniane dzielo. Por.
K. NIESIECKI, Herbarz Polski, t. 9, Lipsk 1842, s. 52.
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Nostri. Oretur pro eo, dalej odnotowana zostala bardzo istotna informacja: 3)
Tandem ego infrascriptus offero hunc librum Ad. R.R. Patribus Ord. Beatissimae
Mariae Virginae P.P. Carmelitarum Reformatorum [na dyspozycjfj A.R.P.
Brunonis a Sancto Hiacyntho Prioris Conventus S. Eremi ad Czernam die 29
Juli} 1716. Ta ostatnia nota proweniencyjno-historyczna stwierdza, iz dzielo to
zostalo zapisane do ksi'l:g Blogoslawionej Marii Dziewicy Ojcow Karmelitow
Zreformowanych z "dyspozycji" Brunona od sw. Jacka, przeora Konwentu
Swi~tego Eliasza w Czemej, dnia 29 czerwca 1716 roku. Ksi~ga oprawiona jest
w desk~, na ktora naci'l:gni~ta zostala bordowa skora, na powierzchni oprawy
pozostaly slady po dwoch klamerkach. Z zapisu tego wynika jeszcze jeden fakt,
otoz wiadomo, kto dokonal "wpisu" ksi~gi do Bib1ioteki czemenskiej. Byl to
owczesny przeor Konwentu, Bruno od sw. Jacka (Tomasz Domaszowski), ktory
funkcje t~ pelnil w latach 1715-1718, zas nieco wczesniej byl przeorem w klasztorze w Wisniczu (1712), a nast~pnie w latach 1714-1715 w Lublinie w tamtejszym klasztorze pw. Matki Bozej Szkaplerzne/ 1. Sposrod osob "utytulowanych",
ktore figurujé:l jako wlasciciele ksi'l:g warto nadmienié iz na mocno juz zaczytanym dziele w tlumaczeniu Andrzeja Wincentego Ustrzyckiego z Uniechowa
Historia o krucjatach na wyzwolenie Ziemi Swù:tej ... (Krakow 1707), widnieje
wlasnor~czny wpis Aleksandra Sapiehy (1773-1812). Jest to: Ex libris Aleksandri} Prindpis Sapieha, z dopiskiem (nieco juz zamazanym): devotiis Sodetati
Regiae Varsaviensis, Anno 18j(P.
Nie sposob wymienié wszystkich wlascicie1i ksi'l:g, ktore byly ofiarowane
przez hojnych donatorow do biblioteki czemenskiej z reguly z prosbé:l o modlitw~
wstawienniczé:l za ofiarodawc~. Zapewne cz~sé ksié:lzek mogIa trafié zupelnie
przypadkowo, cz~sé zas, a byly to niekiedy spore kolekcje, ofiarowano klasztorowi drogé:l1egatu testamentowego. Takim ksi~gozbiorem, ktory zostal w calosci
przekazany klasztorowi w Czemej, byl ksi~gozbior ks. Wincentego Smoczynskiego, proboszcza z pobliskiego T~czynka, ktory wraz z ksié:lzkami przekazal
rowniez prawdopodobnie sporzé:ldzony przez siebie inwentarz tejze biblioteki,
zatytulowany: Spis ksiqiek ofiarowanych przez Przewielebnego Ksù:~dza Dr
Wincentego Smoczynskiego Czci Najgodniejszego ks. Proboszcza w T~czynku,
klasztorowi Ww. 00. Karmelit6w Bosych w Czernej [przez o. Romualda od
, El'laszaJ.
,723
sw.
B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych ... , s. 165,331,371.
PSB, 1992, t. 34/1, s. 569-572. Notka, kt6ra zostala zamieszczona pod exlibrisem Aleksandra Sapiehy informuje o jego udziale (przynaleznosci) w blizej nieokreslonym stowarzyszeniu
poboznym w Ksi~stwie Warszawskim; wiadomo, ze Sapieha z racji na swoje wieloplaszczyznowe
zainteresowania i prace badawcze, gl6wnie z zakresu przyrodoznawstwa, historii i etnografi i, byl
czlonkiem Towarzystwa Przyjaci6l Nauk w Warszawie (1801). Zagadk~ historyczn~ pozostaje,
w jaki spos6b ksi~zka zjego wpisem trafila do zbioru Biblioteki Karmelit6w Bosych w Czemej.
23 B.J. WANAT, Katalog ... sygn. AKC 70, s. 255.
21
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Ksittgozbi6r ks. Smoczynskiego zostal oficjalnie przejttty przez klasztor
w Czemej, zas o. Romuald od sw. Eliasza (Szczepan Kuéka) odnotowa16w fakt
pod spisem ksi&:.zek. Co prawda wspomniany o. Romuald nie sprawowal w tym
czasie zadnej istotnej funkcji w klasztorze, jednakZe jego zamilowanie do ksi~
bylo powszechnie znane wsr6d wsp61braci zakonnych w klasztorze czemenskim.
Prawdopodobnie to jemu zlecono, by zaopiekowal sitt cennym darem ks. Smoczynskiego. Ksi&:.zki pochodz&:.ce z biblioteki ks. Smoczynskiego posiadaly wpis
wlasnosciowy, dzittki kt6remu mozliwe jest ich zidentyfikowanie i opracowanie
jako odrttbnej kolekcji. Ich dawny wlasciciel z reguly odrttcznie zwykl wpisywaé
swe nazwisko na karcie tytulowej dziela np.: Ks. dr Wincenty Smoczynski, 1867 r.,
b&:.dz zaznaczyé swoj&:. wlasnosé pieczttci&:. podluznq, kt6ra z reguly byla odcisnittta r6wniez na karcie tytulowej, b&:.dz na pierwszej, kolejnej karcie ksi&:.zki:
Ks. dr Win. Smoczynski - Proboszcz w T~czynku. Zapis "rttki" o. Romualda od
sw. Eliasza widoczny jest na poczytnym dziele jezuity Stefana Wielowiejskiego
Nowe Zywoty Swif(.tych dotqd polskim j('(zykiem nie wydane ... (Kalisz 1735).
Na karcie tytulowej, jako pierwszy zostal dokonany zapis nastttPuj&:.cej tresci:
1) Paczoltowice, dnia 30 lipca, roku 1885, zas ponizej figuruje notka nie budz&:.ca
w&:.tpliwosci, co do jego autorstwa: 2) Tf(. ksiqszkf(. (I) 00. Karmelici Bosi kupili od
Mikolaja Klocka z Paczoltowic za 10 koron w R.P. 1902, w miesiqcu grudniu,
(podpisano) o. Romuald od sw. Eliasza, Karmelita Bosy. Mozna domniemywaé
z duzym prawdopodobienstwem, ze wydanie owych lO koron w 1902 roku na
wspomnian&:. ksi&:.zktt, mimo trudnej sytuacji materialnej klasztoru, bylo podyktowane wie1k&:. poczytnosci&:. dziela, kt6rego karrnelici nie posiadali w swojej bibliotece klasztomej.
Fakty te, jak i wiele innych pozwalaj&:. dokladnie przesledzié ksittgozbi6r
karmelit6w bosych w Czemej z wyodrttbnieniem "innych" wlascicieli, kt6rzy
z wlasnej woli wzbogacali ksittgozbi6r czemenski.
W kaZdej bibliotece klasztomej dysponuj&:.cej zespolem starych druk6w,
kt6re niemal od pocz&:.tku istnienia zwi&:.zane byly z okreslonym miejscem, kt6re
gromadzono dIa potrzeb duchowych i intelektualnych jednego miejsca, z reguly
(co jest oczywiste), przewazala wsp6lna nota proweniencyjna, nawet wtedy, gdy
wpisuj&:.cy j&:. bibliotekarz k1asztomy ujmowal zapis w r6mym brzrnieniu. W omawianym zespole starych druk6w Biblioteki Karrnelit6w Bosych w Czemej 6w
fakt zostal uwidoczniony i stanowi niezbity dow6d na powyzsze stwierdzenie.
W tym przypadku dIa badacza ma kapitalne znaczenie, ze nigdy nie doszlo do rozproszenia ksittgozbioru czemenskiego. Klasztor bowiem, mimo wielu trudnosci,
kt6re przezywal na pocz&:.tku XIX stulecia, nigdy nie zostal skasowany przez
zaborcze wladze austriackie. Ksittgozbi6r, kt6ry szczttsliwie przetrwal po dzien
dzisiejszy jest znakomitym odbiciem umyslowosci, ducha zakonnego i zapotrzebowania intelektualnego minionych pokolen zakonnik6w. W czemenskiej librarii, jak zostalo to juz zaznaczone, spore ilo sci juz opracowanych ksi~ nosz&:.
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slady wlasnosciowe przynalemosci r6wniez do innych konwent6w karmelit6w
bosych, kt6re wl1l.czone zostaly po skasowaniu macierzystych klasztor6w, bezsprzecznie wzbogacaj1l.c nie tylko zbi6r w Czemej, aIe nade wszystko wzbogacaj1l.c
nasz1l. wiedz~ o ksi~gozbiorach gromadzonych przez cale pokolenia zakonnik6w
jednej reguly, stanowi1l.c po dzien dzisiejszy znakomite studium badawcze historyczno-socjologiczne nad t1l. szczeg6ln1l. mal1l. grup1l. spolecznq, jak1l. byly poszczeg6lne konwenty klasztome.
Na podstawie wnikliwej analizy proweniencyjnej ki1ku przebadanych
zespol6w starych ksi~ klasztomych24 , mozna z cal1l. pewnosci1l. stwierdzié, iz nie
ma wlasciwie ksi~gozbioru od pocz1l.tku do konca jednolitego od strony proweniencyjnej. Ksi1l.zki "Zyly" swoim jakby odr~bnym Zyciem. Podlegaly wymianie,
byly darami, zapisywane jako legaty testamentowe i bardzo cz~sto, szczeg6lnie
te cenniejsze tak z uwagi na tresé, autora b1l.di pi~kn1l. opraw~, po prostu ... kradzione, bez wzgl~du na kar~, jaka za 6w naganny czyn grozila. Totez w zbiorze
czemenskim znajdujemy absolutne bogactwo, jesli chodzi o tzw. "innych" wlascicieli. Na wielu ksi~gach czemenskiej librarii widniej1l. obszeme zapisy, niekiedy
cale wr~cz opowiesci o darowiznach, legatach testamentowych, cz~sto specyficznych transakcjach handlowych, kt6re niezbicie swiadcz1l. o legalnym wejsciu
w posiadanie ksi~ek przez klasztor czemenski. Obok tych wszystkich form "Zycia
ksi1l.zki klasztomej", mamy tez slady cz~sto nielegalnych sposob6w ich nabywania. Swiadcz1l. o tym fakcie - starannie zamazywane, wyskrobywane, a cz~sto tez
wycinane - znaki wlasnosciowe poprzednik6w. Caly ten niezwykle bogaty material stanowi ogrornn1l. wartosé poznawcz1l. dIa historyka nie tylko konwentu karmelit6w bosych w Czemej, jest on r6wniez znakomitym uzupelnieniem dziej6w
zycia kulturalnego wsp6lnoty zakonnej przed ki1koma wiekami. Sledz1l.c noty
wlasnosciowe wpisywane przez cale stulecia na poszczeg6lnych ksi~gach, liczne
podkreslenia calych fragment6w tekstu czy wlasne przemyslenia, kt6re jakby "od
niechcenia" gdzies na marginesie ksi~gi zostaly odnotowane, warto pami~taé, ze
stosunek do ksi1l.zki dawnego czytelnika byl zdecydowanie bardziej uczuciowy
i bezposredni. Ksi1l.zka byla przyjacielem lub ... wrogiem, byla zarazem powiernikiem tego wszystkiego, co si~ wok6l dzialo, spelniala cz~sto rol~ kroniki czy
pami~tnika, totez na jej marginesach zapisywano niemal wszystko, co bylo godne
do zapami~tania czy utrwalenia. Tak tez bylo w przypadku ksi1l.zek, kt6re gromadzone byly skrz~tnie przez cale pokolenia zakonnik6w, aczkolwiek trzeba mocno
zaznaczyé, ze owe zapiski - jak zwyklo si~ to okreslaé w literaturze przedmiotu wyst~puj1l. na ksi1l.zkach karmelit6w czemenskich w znacznie rnniejszym stopniu
niz na innych, znanych autorce ksi~gozbiorach. Fakt 6w mial zapewne korzenie
24 Autorka niniejszego opracowania bada od wielu lat ksi\;gozbi6r benedyktyn6w tynieckich,
obecnie przechowywany w Bibliotece Wyzszego Seminarium Duchownego w Tamowie, ksi\;gozbi6r cysters6w w Szczyrzycu, ksi\;gozbi6r karmelit6w bosych w Czemej oraz ksi\;gozbi6r starych
druk6w Biblioteki Wyzszego Seminarium Duchownego w Plocku.
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w regule zakonnej. Poza kilkoma zaledwie przypadkami, nie odnotowano na dzielach tzw. "innych" wpisow wlasnosciowych b<tdi glos marginalnych. Warto to
stwierdzenie poprzeé kilkoma faktami, ktore bezsprzecznie ukaz<t "Zycie" ksi<tzki
w dawnych wiekach na przykladzie librari i czemenskiej. Na ki1ku zachowanych
po dzien dzisiejszy dzielach figuruj<t noty wlasnosciowe np. ksi~dza Bernarda
Bochenskiego, plebana kosciola w pobliskich Krzeszowicach, ktory zgromadzil
interesuj<tcy zbior XVII-wiecznych ksi<tg z zakresu teo10gii mora1nej i biblistyki,
a ktore pozniej ofiarowal eremowi w Czemej. Na dzie1e Franciszka de Mendozy
Commentariorum ac discursum moralium ... (Kolonia 1634) widnieje bardzo charakterystyczny zapis: l) Liber Bernardi Bochenski Decani Nostri Montis, Krzeszovicensis Plebani, emptus fio. 32, Anno Dni 1642, dalej odnotowano: 2) Conventus

Eremi Sancti Patris Nostri Eliae Carmelitarum Discalceatorum, ex donatione
Admodum Reverendi Domini Bernardi Bochenski, Decani Novimontis, Plebani
Krzeszovicensis. Oretur pro eo, ostatnim zapisem jest informacja mowi<tca o przynalemosci tejze ksi~gi juz do zbioru czemenskiego: Sancti Deserti Carmelitarum
Discalceatorum. Nie wiadomo, w jaki sposob dostaly si~ do biblioteki czemenskiej ksi<tzki niejakiego Sebastiana z D~bowic, gdyz zapis na cennym dziele De
epistolis latinae conscribendis ... (Ko10nia 1604) nie informuje wprost o darze jej
wlascicie1a dIa klasztoru w Czemej: 1) Ex Cathalogo librorum Sebastianus D~bo
viczensis, emptus Cracoviae, 13 die Novembris Anno 1606 (dalej zapis jest calkowicie zamazany) i wreszcie ksi<tzka posiada dobrze

znan<tnot~

proweniencyjn<t:

Ex libris Carmelitarum Discalceatorum in Czerna, bez podania daty dokonanego
zaplsu.
Na potwierdzenie, iz ksi<tzki byly "swoist<t kronik<t serc" swoich czytelnikow, nieznany z imienia uZytkownik, zapewne karmelita czemenski (ksi~ga nie
nosi sladow innych zapisow), na pierwszej karcie dziela Jozefa Mansiusa Bibliotheca moralis ... (Moguncja 1683) zanotowal pi~kne zdanie: Krzyi slodkim

jest, Strzalq Chrystus, tym szcz~sliwie strzelaj, MiloSé obrawszy za cel - serce
Przyjaciela. Zgola zupelnie inn<t mysl zanotowal rowniez nieznany z imienia
zakonnik (czemenski ?), ktory wzburzony brakiem (!) wielu stron w dziele Dionizego Kartuza Sermones - zapewne ksi~ga byla juz mocno zaczytana - odnotowal : Ktos prz6d wyszarpal, ieby z niego kat pasy dari. DzielO to zawiera 1iczne
noty marginalne i podkreslenia. Nietrudno sobie wyobrazié wie1kie wzburzenie,
ba, ogromn<t irytacj~ anonimowego uzytkownika, ktory pod wplywem naglego
impuisu zapewne odnotowal owe malo pobozne zyczenie, wzgl~dem tego, ktory
dopuscil si~ zdewastowania dziela. Ciekawe przemys1enie pelne egzystencja1nej
gl~bi i zadumy nad uplywaj<tcym czasem, zostalo odnotowane na stronie 65
poczytnego dziela Floriana Jaroszewicza Matka Swi~tych Polska albo Zywoty
Swi~tych Blogoslawionych ... (Krakow 1767): B6g widzi, czas ucieka, smieré goni,
wiecznosé czeka, zas na wielu zbiorach kazan z konca XVII wieku, "t<t samq"
r~k<t, nieznany zakonnik zapisal: Pan B6g karze Krzescijany za grzechy nasze
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smiertelne. Byly to gl~bokie przemyslenia, wynikajllce zapewne z lektury, poczytnych kazan, zestawione z odpowiedzialnoscill czlowieka za wlasne czyny,
w ktorych winno odbijaé si~ podstawowe prawo milosci blizniego i tutaj rowniez
nieznany z imienia zakonnik zapisal swojll mysl, jakze wiele mowillCll: Coi to
jest Jego prawo - oto kochaj bliiniego swego, jak siebie samego. Widaé podstawowe prawo milosci Boga i blizniego bylo przedmiotem wielu rozmyslan poboznych zakonnikow, gdyz na zbiorze Kazan roinych ... (Krakow 1741), na karcie
przedtytulowej, odnotowano: "Nie wyciqga Bog od nas tego czy tamtego, wyciqga
tylko to, aby nie szkodzié bliinim. Jakiez to wymowne zdanie, a sama ksillzka
nalezala az do trzech wlascicieli, m.in. Wawrzynca Zelerkiewicza, proboszcza
(niestety miejscowosé i kosciol w ktorej byl proboszczem zamazano), dalej do
Ludwika Barankiewicza i w koncu do klasztoru czernenskiego. Nie wiadomo tez,
kto zapisal t~ gl~bokll mysl, brak bowiem jakichkolwiek informacji na ten temat.
Zdecydowanie przewazajll zapiski marginalne w j~zyku polskim, widaé
to wyraznie na przedstawionych kilku przykladach. Lektura przeczytanych dziel
nie pozostawala bez widocznego wplywu na wlasne przemyslenia, ktore mialy
tez swoje mocne podstawy teologi i moralnej, z ktorll zakonnik-karmelita musial
zetknllé si~, studiujllc potrzebne dIa rozwoju duchowego ksi~gi. AIe nie tylko
rozwazanie czy sentencje duchowe byly skrz~tnie odnotowywane przez uzytkownikow na ksillzce w klasztorze czernenskim. Na kilku XVIII-wiecznych
i niemieckoj~zycznych drukach odnotowano skrupulatnie sprawy bardziej doczesne, o czym swiadczy notka zamieszczona na ostatniej karcie jednej z ksi~
klasztornych: Wexel na sum~ talarow trzysta wystawilem. Niestety (a wielka to
szkoda), iz nie znamy imienia i nazwiska oraz funkcji sprawowanej w klasztorze
przez anonimowego zakonnika, ktory to zdanie odnotowal. Przypuszczaé nalezy,
iz ksillzka miala tylko jednego wlasciciela, a byl nim klasztor, co poswiadcza
wpis wlasnosciowy, nie budzllCY Wlltpliwosci. NaleZy dornniemywaé, iz wspomniany weksel mogI byé wystawiony tylko przez przelozonego klasztoru, odpowiedzialnego za sprawy gospodarcze. Z kolei na oprawie przedniej verte dziela
Mansweta Grabowskiego, Meta w terminie Szcz~Sliwej Wiecznosci Swi~tym Panskim naznaczona ... (Poznan 1739), zatroskany wyraznie uzytkownik zanotowal:
Prosz~ oddaé p. Karskiemu w Lanckoronie. Ksillzka byla w posiadaniu Jakuba
Karskiego w 1764 roku, o czym poswiadcza zapis, niestety trudny w wielu miejscach do odczytania z uwagi na zamazanie calych fragmentow tekstu. Zachowal
si~ ty1ko niewie1ki fragment: 1) Ego Jacobus Karski migravi ad hoc seminarium
7 mensis February, hora 6-ta, vespertina pro nocte dedi ... (dalej caly fragment
tekstu zamazany), widocznajedynie data: Anno Dni 1764. Mamy tu do czynienia
ze swoistym wyznaniem Jakuba Karskiego, ktory 6 Iute go 1764 roku, o szostej
wieczorem, zjadlszy wieczorny posilek, opuscil seminarium, z blizej nieznanych
powodow. Dalej tekst, prawdopodobnie rozmyslnie, zostal zamazany; wiadomo,
ze ksi~ga byla jego wlasnoscill, gdyz k01ejny, nieznany z imienia uZytkownik
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zapisal, iz ksi~g~ naleZy oddaé: Panu Karskiemu w Lanckoronie, p6Zniej ksiltzka
znalazla si~ w posiadaniu klasztoru 00. karmelit6w w Czemej (nie wiadomo
w jakich okolicznosciach). Przyklad ten jest kolejnym potwierdzeniem "Zycia"
ksiltzki, jej swoistej migracji, na kt6rej kartach, jakby nieco z boku, dzialy si~
wazne sprawy ludzkie.
Jak zostalo to zaznaczone, marginesy starych ksi~ cz~sto karty przedtytulowe bltdz wewn~trzne strony opraw pelnily w klasztorach rol~ kronik, oczywiscie nie byly to kroniki sensu stricto, lecz z reguly jakies zapiski dotyczltce
szczeg61nego zdarzenia, kt6re mialo miejsce w klasztorze lub w jakikolwiek spos6b klasztoru dotyczylo. Bezsprzecznie zamieszczenie na jednym z dziel Biblioteki
czemenskiej spisu osobowego konwentu klasztoru w okreslonym historycznie
czasie, wraz z podaniem funkcji, jaklt sprawowali poszczeg61ni zakonnicy, jest
kapitalnym materialem zr6dlowym do badan nad tymze konwentem. W tym
konkretnym przypadku, o tyle jest to od strony historycznej frapujltce, iz ksi~ga,
kt6ra posluzyla do owego zapisu, nosi slady wlasnosciowe dw6ch klasztor6w
karmelit6w bosych. Jest to dzielo Sebastiana od Wszystkich Swi~tych25, noszltce
tytul: Exemplar vitae spiritualis et perfectinis, seu exercitia huius vitae practica
pro tironibus Carmelitis discalceatis... (Wilno 1741), na karcie tytulowej i przedtytulowej tego dziela starannym kaligraficznym pismem odnotowano: Conventus

Novitiatus Immaculatae Conceptionis B. Virginis Mariae Carmelitarum Discalceatorum, dalej juz tylko Conventus Novitiatus Carmelitarum Discal[ceatorum]
Anno 1783. Nieco ponizej tego zapisu, juz "innlt r~klt" odnotowano: Conventus
Carmelitarum Discalceatorum Anno 1842. Przytoczony zapis proweniencyjny
dotyczyl klasztoru Niepokalanego Pocz~cia NMP w Krakowie, zas u dolu, na
karcie tytulowej odcisni~ta zostala XX-wieczna piecz~é z napisem otokowym:
Bibliotheca Conventus PP. Carmelitarum Discalceatorum. Zatem pierwszym wlascicielem ksiltzki byla zapewne biblioteka nowicjatu klasztoru Niepokalanego
Pocz~cia NMP w Krakowie, kt6ry przetrwal do 1787 roku. Na tylnej oprawie
(wewn~trznej) drobnym pismem jednej r~ki zanotowano sklad osobowy klasztoru karmelit6w bosych pw. Niepokalanego Pocz~cia NMP w Krakowie. Jest on
interesujltcym uzupelnieniem fragmentu dziej6w te go konwentu. Skrupulatny zakonnik-"kronikarz" zanotowal: Anno Dni 1783, 1) P. Thelesphorus, prior (byé
moze byl to o. Telesfor od Jezusa - Ignacy Goidzickil 6; 2) Aleksander - definitor
(Aleksander od sw. Jozefa - Melchior Mù~szkowski); 3) Angelus - magister; 4) P.
Eustachiusz; 5) P. Simon; 6) P. Norbertus; 7) P. Arseniusz; 8) P. Anselmus socjusz; 9) Fr. Salesjusz - professus; lO) Fr. Drochariusz - professus; Il) Fr.
Bertholdus - novitius; 12) Fr. Edwardus - novitius. Ponizej pod wyraznlt kresklt

25

26

Bolski Sebastian (1610-1684). Por. E. XIII, 245.
B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych ... , s. 143.
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zapisano kolejne imiona: donati: Fr. Gregorius, Fr. Lazariusz, Fr. Felix, Fr.
Dawid, Fr. Zachariasz - novitius 27.
6w zapis jest kolejnym dowodem szczegolnej uZytecznosci ksi~zki, ktora
- jak widaé - rozne spelniala w ciGjgu wiekow funkcje. Jeszcze jeden fakt, ktory
zostal w ksi~dze odnotowany wzbudzaé moze od strony historycznej pewne nie- .
jasnosci; otoz, jak juz zaznaczono, zapisana zostala na pierwszej karcie wspomnianego dziela data 1842, odnosz~ca si~ w swej tresci do nowicjatu karmeIitow.
Wiadomo bowiem, ze nie chodzilo juz o nowicjat krakowski klasztoru Niepokalanego Pocz~cia NMP, gdyz ten po kasacie przestal istnieé. Mozna domniemywaé, iz nowicjat zostal wowczas przeniesiony do kIasztoru karmelitow bosych
w Czemej, chociaz na poparcie tego faktu trudno w Archiwum kIasztoru czernenskiego znaIezé pelne udokumentowanie. Pierwsze informacje o istnieniu nowicjatu dIa karmeIitow w Czemej pochodz~ z roku 1880, wowczas to dawny
erem czemenski staI si~ klasztorem nowicjackim28 . Nie wchodz~c w skrupulatne
badanie dziejow, trzeba stwierdzié, iz notatka zamieszczona w ksi~dze budzié
powinna pewne zasadne pytania, ktore dopiero znajd~ swoj~ odpowiedz w zapisach dokonanych w ksi~dze.
Nie sposob przytoczyé wszystkich wpisow wlasnosciowych, gios marginaInych czy dedykacji, ktore umieszczono w "przebadanym" przez autork~
zbiorze. Ich wartosé historyczna jest nieoceniona. Tym bardziej, jesii dotycz~
one takich osob, jak sw. Rafal KaIinowski (l 835-1907i 9 •
Na czystej karcie przedtytulowej dzielka Ambrozego Zagajewskiego Skarb
wielki wojew6dztwa sieradzkiego na roli Gidelskiej znaleziony kaidemu potrzebujqcemu wspomoienia otwarty, to jest obrazu Gidelskiego Najswietszej Panny
Maryi ... znalezionego (Krakow 1724), zachowala si~ dedykacja, ktor~ odr~cznie
27 Z uwagi na duze rozproszenie zbioru archiwalnego klasztoru pw. Niepoka1anego Pocz~cia
NMP w Krakowie po kasacie, tylko niewie1kie fragmenty przechowywane Sll w Archiwum Prowincji Karme1it6w Bosych w Czemej. Ta niewie1ka notatka, kt6ra podaje dat~ rocznll z dokladnym
uwzg1~dnieniem os6b, kt6re w tym czasie przebywaly w k1asztorze, moze mieé pierwszorz~dne
znaczenie w badaniach nad prozopografill tegoz k1asztoru.
28 O tym, ze istnial na poczlltku XIX w. nowicjat w Czemej, swiadczyl m.in. fakt, iz prowincja
posiadala dwa nowicjaty, jeden w Warszawie - w zaborze ruskim, drugi w Czemej - zaborze austriackim. Czy nowicjaty byly waznie erygowane, zachodzila Wlltp1iwosé u wizytatora genera1nego
Grzegorza od sw. Teresy, kt6ry w 1861 r. przeprowadzal wizytacj~ kanonicznll. Stan zycia
w klasztorze, jego zdaniem, nie byl zadowalajllcy, wiele spraw wymagalo poprawy. Wizytator
pozostawil je do rozstrzygni~cia Definitorium Genera1nemu w Rzymie. Por. B.J. WANAT, Zakon
Karmelit6w Bosych ... oraz Klasztory Karmelit6w Bosych i Karmelitanek Bosych 1605-1975,
S.322-333.
29 Cz. GIL, Ojciec Rafal Kalinowski 1835-1907, Krak6w 1984; E. ESTREICHER, o. Rafal
Kalinowski, "Przeg1lld Powszechny", t. 173, 1927, s. 207-230; K. FURMANIK, Ksi~ga zmarlych ... ,
s. 25-36; P.F. NEUMANN, Karmelici Bosi w klasztorach polskich w okresie ich przynaleznosci do
austriackiej prowincji zakonu (1875-1911), [w:] Karmelici Bosi w Polsce (1605-2005). Ksi~ga
Jubileuszowa, red. Cz. Gi1, Krak6w 2005, s. 266-269.
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wpisa! przyjaciel swojemu przyjacielowi: .. .Najprzewielebniejszemu w Bogu Ojcu
x Rafalowi od sw. J6zefa Kalinowskiemu, Definitorowi Zakonu 00. Karmelit6w
Bosych z powinszowaniem Imienin, tf2 ksiqzkf2 ofiaruje - x Waclaw, Kapucyn, 24
paidziernika 1899. Ofiarodawc&: wspomnianej ksi&:zki dIa o. Rafa!a Kalinowskiego by! jego wielki przyjaciel, podobnie jak i o. Kalinowski, Sybirak i zakonnik,
o. Waclaw Nowakowski (1835-1903), kapucyn 30. Ofiarowanie przez o. Waclawa
Nowakowskiego ksiqZki zwiq.zanej z kultem Matki Bozej Gidelskiej o. Rafa!owi
Kalinowskiemu jest wspania!ym potwierdzeniem nie tylko wielkiej, dozgonnej
przyjazni obu zakonnik6w Karmelity Bosego i Kapucyna, kt6rych po!&:czyla
walka o wolnosé Ojczyzny w powstaniu styczniowym, jest jeszcze czyms znacznie wi~kszym, si~gaj&:cym g!~biej: ot6Z wsp6ln&: cech&: przyjaci6! a zarazem
zr6dlem Zycia duchowego by! kult Matki Bozej31. Obaj zakonnicy byli bowiem
Jej gorliwymi czcicielami, wsp6!pracuj&:c wzajemnie m.in. w opracowywaniu
i kompletowaniu cudownych wizerunk6w Matki Bozej w Poisce. Zachowana
dedykacja na wspomnianym dziele jest cennym potwierdzeniem tego faktu.
Analizuj:tc noty w!asnosciowe, glosy marginalne, dedykacje, wszelkie
zapiski o charakterze kronikarskim czy kr6tkie sentencje na ksi~gach biblioteki
czemenskiej, spotykamy si~ z Zywym przykladem pulsuj&:cego Zycia ksiqZ:ki w kr~
gu zakonnym. Podane przyk!ady odnosz&: si~ jedynie do oko!o 1/3 opracowanego
32
ksi~gozbioru czemenskiego , kt6ry w chwili obecnej jest juz w pewnym sensie
reprezentatywny, by pokusié si~ o wyci&:gni~cie istotnych wniosk6w. Aby"obraz"
ksi~gozbioru by! w miar~ pelny, konieczne staje si~ podanie jeszcze jednej istotnej
informacji, niejako ostatecznie uzupelniaj&:cej omawiane wpisy proweniencyjne.
Ot6z w obr~bie ksi~gozbioru czemenskiego znajduj&: si~ spore ilo sci starych druk6w, na kt6rych jako dawni w!asciciele figuruj&: "inne domy zakonne", obj~te
w XIX wieku "ustawowymi" kasatami panstw zaborczych. Przechowywane ksi~
gi pochodz&: g!6wnie ze skasowanych klasztor6w na terenie Krakowa i zaboru
austriackiego. AIe nie tylko nadrnienié trzeba, iz obok pojedynczych wolumin6w
z dawnych bibliotek bemardynskich, kilkanascie przechowywanych egzemplarzy
bylo kiedys w!asnosci&: m.in. duchak6w krakowskich. Swiadcz:t o tym fakcie
30 IL. GADACZ, Slownik Polskich KapucynDw, t. 2, Wroclaw 1986, s. 110-115; TENZE, Nowakowski Edward w zakonie, Waclaw, PSB, t. 23, Wroclaw - Warszawa - Krak6w 1978,297-299.
31 B.J. WANAT, Przyjain o. Waclawa Nowakowskiego OFMCap. z o. Rafalem Kalinowskim
OCD, "Zycie i Misja Karmelu Terezjanskiego", nr 129, Krak6w 2003, s. 37-38.
32 Ksi~gozbi6r starych druk6w liczy okolo 3,5 tysi&cca wolumin6w realnie "stoj&ccych" na
p6lkach. Opracowanych zostalo od strony merytorycznej ok. tysi&cca wolumin6w i na tej wyl&ccznie
podstawie zostaly wysuni~te powyzsze wnioski. Opracowanie calego ksi~gozbioru z pewnosci&c
pozwoli kiedys daé pelny obraz umyslowosci tych, kt6rzy przez cale pokolenia go gromadzili. Bez
w&ctpienia, opracowanie szczeg6lowe pozwoli uzupelnié r6wniez histori~ zar6wno klasztoru czernenskiego, jak i innych konwent6w karmelit6w bosych - fragmenty ich ksi~gozbior6w przechowuje
obecnie klasztor w Czemej.
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wpisy: Ex Bibliotheca Conventus Cracoviensis S. Spiritus Canonici Regularis de
Saxia, dominikanow m.in.: Bibliotheca Conventus Grodnensis Ordinis Praedicatoris, Bibliotheca Conventus Gidlnensis Ordinis Praedicatoris (1753) czy kolegiow jezuickich, np.: Inscriptus Cathalogo librorum Collegi} Jaroslaviensis Soc.
Jesu (1620), Inscriptus Cathalogo librorum Collegi]' Cracoviensis Soc. Jesu, Domus Proffessis Collegi} Cracoviensis Soc. Jesu ad Sanctam Barbaram czy Domus
Probationis Cracoviensis Societatis Jesu ad Sanctam Matthiam pro Novitiis. Te
ostatnie przyklady niejako uzupelniaj~ce stan naszej wiedzy o bibliotece czernenskiej i jej dawnych wlascicielach - jezuitach - sygnalizuj~ bardzo wazny
i trudny od strony badawczej problem rozproszenia ksi~gozbiorow klasztomych,
jaki mial miejsce juz po I rozbiorze Polski w 1772 roku. Juz od pazdziemika
1773 roku wladze austriackie rozpocz~ly ingerencje w sprawy wewn~trzne zakonow. Jak wiadomo kasat~ jezuitow przeprowadzono w wielu krajach Europy,
w tym takze i w Polsce na podstawie brewe Dominus ac Redemptor papieza
Klemensa XIV z dnia 21 VII 1773. Jej realizacja odbywala si~ juz po I rozbiorze
Rzeczpospolite/ 3 .
Losy cz~sto zasobnych i cennych ksi~gozbiorow klasztomych, kt6rych nie
omin~la kasata, s~ odr~bnym polem badan wielu historykow, w tym historykow
ksi~zki i kultury. Ksi~zki z bibliotek zakonnych trafialy m.in. do ksi~gozbiorow
uniwersyteckich, szkolnych, diecezjalnych i prywatnych. Trafialy rowniez do
tych klasztorow - cz~sto juz tylko fragmentarycznie - ktore z roznych wzgl~dow
nie podiegaly kasacie. Tak zapewne bylo w przypadku wielu ksi~, ktore nosz~
wpisy wlasnosciowe "innych kIasztorow" a ktore obecnie przechowuje Biblioteka Karmelitow Bosych w Czemej. Fakt ten jest potwierdzeniem tragicznych
Iosow Iudzkich, calych pokolen zakonnikow, ktorzy tworzyli kultur~ ducha m.in.
poprzez gromadzenie przez wieki cennych zbiorow ksi~, daj~c wyraz wysokiej
kultury intelektualnej w wielu przypadkach popartej zainteresowaniami czy zwyczajn~ potrzeb~ zdobywania wiedzy. W latach 1773-1820 biblioteki i archiwa
kIasztorow galicyjskich ulegly znacznym podzialom, nieodwracainemu procesowi dewastacji i rozproszenia. Szcz~sliwym zbiegiem wydarzen historycznych,
Biblioteka Karmelitow Bosych w Czemej unikn~la losow innych bibliotek karmelitow (i nie tylko), o ktorych byla juz mowa. Zachowany po dzien dzisiejszy
Inwentarz kIasztoru z 1718 roku oraz wpisy wlasnosciowe tzw. "czemenskie",
pozwalaj~ w pelni ow fakt potwierdzié.
Ksi~gozbior czemenski sam w sobie jest bez w~tpienia interesuj~cym
polem badawczym nad histori~ Zakonu KarmeIitow Bosych w Poisce, ze szczegolnym uwzgl~dnieniem tego "klasztoru-eremu". AIe nie tylko. Z uwagi na prze-

33 P.P.
s.9-10.

GACH,

Geografia strat zakonow polskich w kO/1cU XVIII i w XIX wieku, Rzym 1980,
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chowywane w jego obr~bie resztki ocalalych ksi~gozbiorow z innych bibliotek
zakonnych, w tym rowniez z bibliotek klasztorow karmelitow, ktore ulegly kasacie, stanowi nieocenionll wartosé historyczno-poznawczll. Rang~ zbiorow podnosZll rowniez "inni" donatorzy, kt6rzy jako pierwotni wlasciciele figurujll na wielu
ksi~gach.

R6Znorodnosé tresci tych zapisow, osoby wlascicieli, a nade wszystko
autorzy samych ksiqg stanowill o niepodwaZalnym historycznym znaczeniu ksillzki
w kulturze duchowej i intelektualnej Zakonu Karmelit6w Bosych, jej obecnosci
od poczlltku istnienia eremu czemenskiego, jak tez i innych klasztorow karmelitow bosych w Polsce.

