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Troska o stoj<tce na wysokim poziomie kaznodziejstwo wyrainie widoczna jest 
w dzialalnosci duszpasterskiej karmelit6w bosych od pocz<ttku ich istnienia 
w Poisce. Zgodnie z zaleceniami konstytucji gloszono kazanie w kazd<t niedziel~ 
i swi~to we wszystkich kosciolach1

. Kazania niedzielne i swi<tteczne z reguly 
glosil kaznodzieja zwyczajny (concionator ordinarius). Przelozeni, pragn<tc, by 
gloszone przez zakonnik6w slowo Boze stalo na wysokim poziomie, zwalniali 
przez trzy dni przed wygloszeniem kazania kaznodziej~ od wszystkich zaj~é 
wsp6lnych, z wyj<ttkiem rozmyslania. Karmelici mogli r6wniez prowadzié kilku
dniowe misje w innych kosciolach. W czasie wielkiego postu nie wolno im bylo 
glosié kazan poza wlasnym kosciolem, chyba ze otrzymali na to specjalne po
zwolenie przelozonego generalnego lub prowincjala. KaZdy mlody kaplan, przed 
otrzymaniem pozwolenia uprawniaj<tcego do gloszenia kazan, musial zloZyé prze
widziane prawem egzaminy. Cotygodniowe, godzinne ,,kazusy" umozliwialy staly 
kontakt z teologi<t moraln<t i dawaly okazj~ dIa wymiany doswiadczen duszpa
sterskich. 

Zadaniem kaznodziei jest wskazaé sruchaczom Jezusa, zach~cié do p6j
scia w Jego slady, przyj<té Jego nauk~ i wprowadzié j<t w'swoje zycie. Kazno
dziejski palec, za wzorem sw. Jana Chrzciciela, ma wskazaé "Baranka Bozego, 
kt6ry gladzi grzech swiata" (J 1,29). Kaznodzieja nie moze w zaden spos6b za
slonié sob<t Jezusa2

. Ta pokusa - skierowania uwagi na siebie, a nie na Tego, 

l Wyjlltkiem byly dom6w studi6w i nowicjat6w. JednakZe - jak podkresla Cz. GIL w Karmelici 
basi w Palsce 1605-1655, "Nasza Przesz!osé", t. 48 (1977), s. 178 - przepis ten w Polsce nie by! 
zachowywany, gdyz zbyt duzo klasztor6w pelnilo funkcje dom6w studi6w, zeby mozna by!o je 
zamknll.é dIa normalnej pracy duszpasterskiej. 

2 Znakomity m6wca sw. Franciszek Salezy, oceniajll.cym gloszone przez niego slowo, jako 
,,!adne kazanie" odpowiada!: "Nie chcia!bym, aby po wysruchaniu kazania ludzie m6wili: Jakiz to 
wielki m6wca! Jakll.z on ma swietnll. pamilèé! Jaki jest uczony! Jak on to trafnie powiedzial! Nato-
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kt6ry go poslal - sta1e grozila srugom slowa, takZe karmelitom. Swiadczy o tym 
1istjednego z pierwszych prowincja16w, o. Jana Marii od sw. J6zefa (Jan Chrzci
ciel Centurioni), kieruj~cego prowincj~ polsk~ w latach 1620-1625, kt6ry upo
minaI surowo kaznodziej6w, by nie usiIowali blyszczeé na ambonie dowcipnymi, 
lecz nieuZytecznymi pomysiami i przestrzegal przed unikaniem gloszenia kazan 
z powodu maIej liczby sruchaczy lub nieobecnosci posr6d nich ludzi z wyzszych 
stan6w3

. 

Kaznodzieje zwyczajni katedry krakowskiej 

Stawianie wysokich wymagan kaznodziejom szybko zjednalo karme1itom bosym 
uznanie u sruchaczy i w kr6tkim czasie otwarlo przed nimi najbardziej prestizo
we ambony, w tym ambon~ katedry na Wawe1u, kt6ra - mimo stopniowego prze
noszenia w XVII wieku osrodka wladzy do Warszawy - byla wci~z pepinier~ 
literatury kaznodziejskiej i przyci~ala najlepszych m6wc6w4

• Ambona wa
welska kierowala swe przeslanie do specyficznego i bardzo wymagaj~cego sru
chacza: do dworu kr61ewskiego, e1it wladzy, senator6w i uczonych z Akademii 
Krakowskiej. Odbywaj~cym si~ w katedrze krakowskiej uroczystosciom kr61ew
skim, takim jak koronacje, sluby czy pogrzeby wladc6w towarzyszyla bogata 
oprawa ceremonialna, godna monarszego majestatu. W cz~sci religijnej odpra
wiano uroczyst~ msz~ sw. z okolicznosciowym kazaniem. Wyglaszane wtenczas 
epitalamia czy epicedia byly cz~sto wystljpieniami najwyzszej klasy, prawdzi
wymi arcydzielarni wymowy. 

Pierwszym kaznodziej~ zwyczajnym w katedrze krakowskiej (concionator 
ordinarius ecclesiae cathedralis Cracoviensis) z grona karme1it6w bosych zostal 
w roku 1636 o. Hieronim od sw. Jacka (Andrzej Cyrus; 1603-1647)5. Znamienne, 
ze wybral go na to stanowisko biskup Jakub Zadzik i kapitula katedra1na po 
smierci ks. Sebastiana Nuceryna (1565-1635), kt6ry wyj~tkowo pi~knie wpisal si~ 
w krakowskie srodowisko katedra1ne. Ten teo1og, pisarz, propagator i pionier 
na ziemiach polskich ku1tu i pism hiszpanskiej mistyczki i reformatorki zakonu 
karme1it6w i karmelitanek sw. Teresy z Awili, zasruzony trumacz jej dziel, obok 
dzialalnosci pisarskiej i trans1atorskiej, byl prawdziwym mistrzem kaznodziejstwa. 

miast chcialbym, aby m6wiono: JakZe pit;:kna jest pokuta! JakZe jest konieczna! Jakis Ty, Boze 
m6j, dobry i sprawied1iwy!" (list O kaznodziejstwie skierowany do nowo wyswit;:conego abpa 
Bourges André Frémyot, 5 X 1604). 

3 o. Jan Maria do prowincji. KrakDw i O ViI 1624, [w:] Liber epistolarum, s. 99. 
4 K. P ANUS, Kaznodziejstwo w katedrze krakowskiej, cz. I: Od poczqtkDW do czasDw rozbiorDw, 

Krak6w 1995, s. 16 n. 
5 OTTO OD ANIOLOW [FILEK], Duchowosé zakonna wedlug nauki ojca Hieronima od swi~tego 

Jacka (Andrzeja Cyrusa). Studium historyczno-teologiczne, Krak6w 1965, s. lO. 
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Dal si~ poznaé jako wybomy i porywaj::tey mowea, trafiaj::tey do sere i rozumu 
sruehaezy, pelni::te przez wiele lat obowi::tzki kaznodziei w katedrze wawelskiej 
(1611-163Sl Sebastian Nueeryn przyezynil si~ takZe do sprowadzenia kanneli
tanek bosyeh do Polski i wyglosil kazanie podezas uroezystosei instalaeji kanne
litow bosyeh w Wisniezu w roku 16307

• 

Przej~eie ambony wawelskiej po tak wybitnym kaznodziei nie bylo latwe. 
Niemniej - jak podkreslaj::t wspolczesni - o. Hieronim od sw. Jaeka w perni wy
wi::tzal si~ z te go zadania8

. "Zajasnial na ambonie jako zarliwy kaznodzieja" 
- stwierdza lS. Pe1czar9

• Godnosé t~ sprawowal do smierci w r. 164710
• Wypel

niaj::te swe obowi::tzki, o. Hieronim mial zaszezyt przemawiania podezas koronaeji 
krolowej Ceey1ii Renaty (1637) oraz Ludwiki Marii (1646)11. To drugie kazanie 
ukazalo si~ drukiem, jako: Sermo in coronatione serenissimae Ludovicae Mariae 
Poloniae et Sueciae Reginae ... habitus in cathedrali ecc/esia Cracoviensi12

• 

Wspolczesny o. Hieronimowi, o. Stefan od sw. Teresy, nazywa go Concionator 
Apostolicus et doctissimus theologus 13

• 

Te wielkie tradyeje kaznodziejow katedry krakowskiej kanneliei bo si kon
tynuowali do ezasu rozbiorow. Jeszeze w znakomitym opisie koseiola katedralnego 
z 1792 r. (Status Ecc/esiae Cathedralis Cracoviensis) odnotowano, iz w katedrze 
utrzymuje si~ ad praesens pi~eiu kaznodziejow. Mi~dzy nimi jest takZe jeden 
"z konwentu xx. Kannelitow Bosyeh"14. 

6 H. BARYCZ, Nucerinus Sebastian, [w:] Polski Slownik Biograficzny, t. XXIII, s. 406. Jak 
podkresla K. PANUS, Zarys historii kaznodziejstwa w Kosciele katolickim, cz. 2: Kaznodziejstwo 
w Polsce, t. 1: Od sredniowiecza do baroku, Krakow 2001, s. 260-261, wspolczesni przekazali 
bardzo dodatnie opinie o jego sztuce kaznodziejskiej. Szymon Starowolski widzial w nim "swiata 
sarmackiego ozdobr< i drugiego Nazjanzena", a profesor wymowy Akademii Krakowskiej Jakub 
Witeliusz w swej mowie pogrzebowej na czesé Nucerinusa (Lucerna splendens su per candelabrum 
sanctum, 1635) chwalil jego umiejr<tnosé przedstawiania glr<bokich i powaznych problemow w spo
sob zywy i przystr<pny. 

7 E. OZOROWSKI, Nuceryn Sebastian, [w:] Slownik polskich teolog6w katolickich, t. III, s. 236. 
8 Biografowie odnotowujlb iz juz w dziecir<cych latach Jr<drzej czr<sto nasladowal kaznodzie

jow. Widziano w tym zapowiedz maj~cych sir< rozwin~é w przyszlosci zdolnosci oratorskich. Zob. 
Vita virtutesque, s. 173; Vita Authoris, MFS 1; Zywot Wielebnego Ojca Hieronima od sw. Jacka, 
[w:] Ozdoba Karmelu, Krakow 1747, cz. III, s. 419; OTTO OD ANrOLOW [FILEK], Duchowosé za
konna ... , s. 8. 

9 J.S. PELCZAR, Zarys dziej6w kaznodziejstwa w Kosciele katolickim, cz. II: Kaznodzieje polscy, 
Krakow 1896, s. 182. 

lO W czasie jego nieobecnosci w Krakowie (np. w latach 1641-1643, kiedy to po zalozeniu 
klasztoru w Warszawie kapitula generalna zakonu wyznaczyla go na pierwszego przeora) zastr<po
wal go prawdopodobnie o. Mikolaj od Ducha Swir<tego, ktory rowniez byl kaznodziej~ katedral
nym. Zob. Estr. XIX 328-329. 

11 Cz. GIL, Karmelici bosi w Polsce 1605-1655, s. 180-181. 
12 Varsaviae 1646 in Officina Petri Elert, k. nlb 8. 
13 Cz. GIL, Karmelici bosi w Polsce 1605-1655, s. 181. 
14 J. URBAN, Katedra na Wawelu (1795-1918), Krakow 2000, s. 37. 
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Po rozbiorach wi~kszosé zakon6w, w tym takZe karmelici bosi, przezy
wala ogromne trudnosci. Zaborcy kasowali klasztory, znosili konwenty, wywozili 
zakonnik6wo Najlepsz'l ilustracj'l rozmiar6w dokonanych spustoszen moze byé 
fakt, iz po upadku powstania styczniowego w listopadzie 1864, po 2471atach od 
swego zalozenia, przestala istnieé prowincja polska karme1it6w bosych15 o Nic wi~c 
dziwnego, iz przeZywaj'lcy takie trudnosci zakon nie wydal w Po1sce w latach 
niewoli narodowej wielkich m6wc6wo Mozna rzec za staroZytnymi: Inter arma 
silent musae16

0 

Kaznodzieje pogrzebowi 

Kolejn'l dziedzin'l:, w kt6rej wyraznie zaznaczyli sw'l obecnosé karmelici bo si 
w dawnej Polsce, bylo kaznodziejstwo funebralneo Kazania te glosilo i wydawalo 
drukiem wielu ojc6wo 

Wspomniany juz Hieronim od SWo Jacka (Andrzej Cyrus) upami~tnil si~ 
jako kaznodzieja pogrzebowy czterema kazaniamio W roku 1646 przemawial 
na pogrzebie Elzbiety Krzepickiej, hrabiny z Tamowa17o Kazanie to sklada si~ 
z dw6ch cz~scio W cz~sci pierwszej kaznodzieja przedstawil obraz dobrej zony, 
kt6ra jest "koron'l m~za", by nast~pnie w cz~sci drugiej stwierdzié, ze tak'l wla
snie zon'l byla zmarla, kt6ra kilka lat przed smierci'l nawr6cila si~ z kalwini
zmu18

0 TakZe w roku 1646 00 Hieronim zegnal mow'l pogrzebow'l kasztelank~ 
s'ldeck'l:, Zofi~ Lubomirsk'l19 0 Tematem g16wnym tego rozwazania uczynil nieu
chronnosé smierci oraz problemy Zycia malzenskiegoo W roku nast~pnym przema
wial na pogrzebie Marcjanny Koniecpolskie/oo Mysl'l przewodni'l te go kazania 
uczynil zdanie: "M'ldre miala r~ce i m'ldrze nimipracowala"o W opinii kaznodziei, 

15 BoJ. W ANAT, Zakon Karmelit6w Bosych w Polsceo Klasztory karmelit6w i karmelitanek bo
sych 1605-1975, Krak6w 1979, So 700 

16 Cycero w dziele Pro Milone 4,11 podaje tI;; mysl w postaci: Silent leges inter arma [prawa 
milcz!t w czasie wojny]. 

17 Korona malienska nad katafalkiem Helibiety z Podbereska, hrabiny z Tarnowa Krzepic
kiejooo w dzien pogrzebu powieszonaooo do druku podanaooo W Warszawie 1645 w Druk. Piotra 
Elerta, k. 2, So 200 

18 Pewn!t ciekawostk!t zawart!t w tym kazaniu na So lO jest pr6ba udowodnienia przy pomocy 
tekst6w biblijnych, ze kobiety nie powinny paraé siI;; naukl\., a zwlaszcza komentowaniem Pisma 
Swil;;tegoo 

19 Mqdra Thekvita na pogrzebieooo Zofii z Dqbrowice Lanckoronskiej kasztelanki sqdeckiejooo 
wystawiona 000 do druku podana 000 W Krakowie 1645 w Druko Andrzeja Piotrkowczyka, ko nlbo 
3, So 200 

20 Kazanie na pogrzebieooo Martiany Danilowic6wnej Koniecpolskiej w kosciele przeclawskimooo 
do druku podane o 00 W Krakowie 1646 w Druk. W dowy i Dziedzic6w Andrzo Piotrkowczyka, ko 2, 
So 160 
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aby byé dobrym chrzescijaninem, nie wystarczy jedynie pilnowaé nabozenstw, aIe 
nale.zy rowniez pracowaé po.zytecznie dIa bliznich. Z 1647 roku pochodzi czwar
te kazanie pogrzebowe o. Hieronima od sw. Jacka wydane drukiem. Zostalo ono 
wygloszone w warszawskim kosciele karrnelitow bosych na pogrzebie starosciny 
Lukrecji Grzybowskie/'. Jest to typowy panegiryk na czesé zony Jana Grzybow
skiego, hojnego dobrodzieja tego klasztoru. Podobnie jak i w innych kazaniach, 
o. Hieronim lubuje si~ w lacinskich cytatach z pisarzy staroZytnych. 

Kazania pogrzebowe rozslawily rowniez o. Aleksandra od Jezusa (Andrze
ja Kochanowskiego; 1618-1667). Z calej jego bogatej dzialalnosci kaznodziejskiej 
zachowaly si~ jedynie wydane drukiem mowy pogrzebowe. Pierwsze znane ka
zanie o. Aleksander wyglosil27 lipca 1646 w krakowskim kosciele sw. Michala, 
na nabozenstwie zalobnym za Jakuba Maksymiliana Fredr~, referendarza koron
nego. Nosi ono tytul: Jednoroiec zacny i starodawnl2

. Zmarly byl blisko zwi:t
zany z karmelitankami bosymi, zwlaszcza z klasztorem przemyskim. "Pansk:t 
fundacj:t nie tylko mury wystawiwszy, aIe tez wiecznem czynszem na doroczne 
wyi;ywienie opatrzywszy" - chwalil zmarlego kaznodzieja23

. W czasie pogrzebu 
tego dobroczyncy zakonu w kosciele karmelitow bosych w Przemyslu (3 IX 
1646) przemawial rowniez o. Aleksander. Kazania te rozpocz~ly seri~ mow po
grzebowych te go wybitnego oratora karrnelitanskiego. W r. 1648 o. Aleksander 
wyst'lPil w Brzezanach na pogrzebie Katarzyny Sieniawskiej, podczaszyny ko
ronnej z kazaniem: Gniazdo dwojakiej wynioslosci 24

. 14 lipca 1649 przemawial 
na pogrzebie Stanislawa Lubomirskiego, w kosciele Zbawiciela w Wisniczu25

, 

mocno podkreslaj:tc ofiamosé zmarlego na fundacje religijne, zwlaszcza na rzecz 
karrnelitow bosych; 3 maja 1649 na pogrzebie Jana Fredry, s~dziego ziemskiego 
przemyskiego, w kosciele karrnelitow bosych w Przemyslu26

; 13 listopada tegoz 
roku w Stobnicy, na pogrzebie Barbary Lanckoronskiej, corki Stanislawa Lanc
koronskiego, wojewody braclawskieg027

; 6 kwietnia 1650 na pogrzebie Jana 
Mikolaja Danilowicza, podskarbiego wielkiego koronnego, w kosciele karmelita
nek bosych pw. Niepokalanego Pocz~cia w Lublinie28

; dwa dni poiniej w kosciele 

21 Zlota gwiazda sphaerze swej oddana na pogrzebnym kazaniu ... Lukrecji Guldensternownej 
Grzybowskiej, warszawskiej, kamienieckiej etc. starosciny, w kosciele warszawskim Ojcow Karme
litow Bosych ... W Krakowie 1646 w Druk. Wdowy i Dziedzicow Andrzeja Piotrkowczyka, k. nlb. 2, 
s.20. 

22 Jednorozec zacny i starodawny, Krak6w 1652, s. 5-20. 
23 TarnZe, s. 17. 
24 Gniazdo dwojakiej wynioslosci, Krak6w b.r. 
25 Rzeka do swego si~ poczqtku wracajqca ... , Krak6w 1649. 
26 Jednoroiec zacny i starodawny, s. 38-55. Wszystkie trzy mowy pogrzebowe poswi<:;cone 

Fredrom zostaly wydane razem. 
27 Plastr miodu od smierci poiarty ... , b.m.r. 
28 Niebieskie planety gornym oddane sphaerom ... , Krak6w, b.r. Danilowicz byl fundatorem 

tego klasztoru. 
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karmelit6w bosych, r6wniez w Lublinie, na pogrzebie Mikolaja Gniewosza, 
starosty radomskieg029

; lO maja tego roku w kosciele sw. Szczepana w Kra
kowie, na pogrzebie Mikolaja Korycinskiego, kasztelana bieckieg030

. 

Sprawy koscielne i religijne poruszyl o. Aleksander w kazaniu wygloszo
nym na nabozenstwie zalobnym za biskupa krakowskiego Piotra Gembickieg031

, 

urzqdzonym przez karmelit6w bosych w kosciele sw. Michala w Krakowie 20 
X 165732

• Kaznodzieja stwierdza, ze najwazniejszym obowiqzkiem biskupa jest 
posrednictwo mi~dzy Bogiem i ludzmi, a wi~c sprawy religijne, nie zas polityka. 
Biskup krakowski dbal o swoj<t diecezj~. "Nie trzeba bylo za Dworem gonié, nie 
trzeba bylo po puszczach, na lowach szukaé, tus go zawsze przy katedrze w po
srodku trzodki swojej znalazl, jako prawdziwego pasterza". Chwal<tc Gembickie
go, kaznodzieja pi~tnowal r6wnoczesnie biskup6w-dworak6w, nie rezyduj<tcych 
w swoich diecezjach i nie dbaj<tcych o nie, co sprzyja rozwojowi herezji. Biskup 
Gembicki dobrze przysluzyl si~ r6wniez ojczyznie. W razie potrzeby sluzyl jej 
wlasnym maj<ttkiem. Podczas wojny szwedzkiej dochowal wiernosci kr6lowi 
i innych do tego zach~cal. Trzeba pami~taé, ze kazanie to bylo gloszone dwa 
miesi<tce po ustqpieniu Szwed6w z Krakowa. Pochwala wiernosci i pot~pienie 
zdrajc6w (nie tylko heretyk6w) byly wi~c bardzo na czasie. 

Kazania pogrzebowe Aleksandra od Jezusa powstaly w epoce baroku, 
kt6ry lubowal si~ w przesadnym panegiryzmie, wyszukanych i dziwacznych po
r6wnaniach, napuszonym stylu, rubasznych konceptach, nadmiernym uZywaniu 
cytat6w z pisarzy starOZytnych33

. Te wszystkie cechy 6wczesnego kaznodziejstwa 
moma znalezé, jakkolwiek w formie umiarkowanej, w kazaniach o. Aleksandra. 
Same okolicznosci zmuszaly m6wc~ do pewnego panegiryzmu. Trudno bylo bo-

29 M~zna smieré, m~znego :rywota plod, w wielmoznym JMCI P. Mikolaju z Oleksowa Gniewoszu, 
pogrzebnym kazaniem opisana, Krakow b.r. 

30 Topor na podci~cie wynioslych Cedrow ... , Krakow 1653. 
31 Wizerunek Pasterza dobrego ... , Krakow 1658. 
32 Jak podkres1a H.E WYCZAWSKI w swojej monografii Biskup Piotr Gembicki 1585-1657, 

Krakow 1957, s. 348-349, Gembicki byl przyjacielem i dobrodziejem karmelitow. Jeszcze jako bi
skup przemyski patronowal ich pierwszej fundacji w Warszawie i po wprowadzeniu ich w r. 1639 
na Krakowskie Przedmiescie pierwszy u nich odprawil mszl< sw. Odt&.d stale otaczal siI< karme
litami; byli jego spowiednikami i nawet na towarzysza podrozy do Rzymu obral sobie karmelitl<, 
o. Szymona od sw. Pawla. Wielk&. milosé biskupa do zakonu karmelitaitskiego slawili jego liczni 
panegirysci, z ktorych najtrafniej j&. okreslil profesor krakowskiej Akademii ks. Stanislaw Tember
ski, pisz&.c, ze "biskup tak byl przywi&.zany do krakowskiego klasztoru sw. Michala karmelitow, ze 
CZl<sto z braémi sw. Teresy sniadal, wieczerzal, o duchownych rzeczach rozprawial, pobozne éwi
czenia co roku u nich odprawial, brata Andrzeja (bpa luckiego) i nepota Wawrzyitca (kanonika 
krakowskiego) u nich pochowal. Podobnie serdeczny stosunek l&.czyl Gembickiego z krakowskimi 
karmelitankami u sw. Marcina. Po smierci biskupa karmelici z wdzil<cznosci wystawili mu pomnik 
w kosciele sw. Michala. W pierwszym dniu pogrzebu Gembickiego - 18 X 1657 - podczas solen
nych egzekwii wyglosil mowl< zalobn&. inny karmelita bosy Marinus Mroskowski. 

33 1.S. PELCZAR, Zarys dziejow kaznodziejstwa ... , s. 186-193. 



Wklad Karmelitow Bosych w kaznodziejstwo polskie 251 

wiem w kazaniu pogrzebowym ganié zmarlego, nawet gdyby na to zasluzyl. 
O. Aleksander rozroznial dwa rodzaje panegiryzmu: wychwalanie cnot zmarlego 
i wychwa1anie kogos z racji jego bogactwa, pochodzenia itp. Pierwszy typ pane
giryzmu uwazal za sluszny, drugi za balwochwa1stwo34. O. Aleksander od Jezusa 
nalezal do cenionych kaznodziejow epoki. Jego barokowe kazania, mimo napu
szonych tytulow, cechuje j~zyk czysty i podniosly, nie ma tam nadmiaru makaro
nizmow, a sam kaznodzieja zwalczal takZe przesadny panegiryzm w kazaniach35. 

Zast~pujll:cy o. Hieronima od sw. Jacka na ambonie katedralnej w Kra
kowie o. Mikolaj od Ducha Swi~tego przemawial na nabozenstwach zalobnych 
odprawianych za trzy wie1kie matrony: Zofi~ Lubomirskll: (Wisnicz 1636), Ann~ 
Lubomirskll: (Krakow 1639)36 oraz ksi~zn~ Ann~ Ostrogskll: (Jaroslaw 1636)37. 
Pierwsza z nich byla zonll: fundatora Wisnicza, a druga matkll:. Ostatniej duzo 
zawdzi~czali jezuici i benedyktynki jaroslawskie. Styl wszystkich kazan jest na
puszony, przeladowany cytatami, zwlaszcza z autorow staroZytnych. Kaznodzie
ja w szczegolny sposob podkresla hojnosé zmarlych i ich rodzin na cele religijne. 

Z czterech mow zalobnych o. Aniola od sw. Teresy, najciekawsze jest 
kazanie wygloszone na pogrzebie Stanislawa Grudzinskiego w kosciele poznan
skim karmelitow bosych (15 II 1651i8

• Kazanie jest pochwalll: m~stwa oraz mi
losci do ojczyzny zmarlego i jego rodziny, ktora zawsze wiernie sluZyla sprawom 
bezpieczenstwa kraju. Stefan Grudzinski - zdaniem mowcy - sluZyl ojczyznie 
z obowill:zku, a nie dIa pieni~dzy. "On raczej Koronie dawal, gdy jej chor~wie 
stawial, nie od niej bral". Dwa lata pozniej o. Aniol przemawial na pogrzebie 
wdowy po Stefanie Grudzinskim, Annie z Koscielecka39. 

Szersza ana1iza niedocenianych dotll:d mow funebralnych pokazuje, jakie 
cnoty podkreslano przy tworzeniu rysow owych slownych portretow posmiert
nych, jak orator mode1owal w panegiryku uwiecznianll: dIa potomnych postaé, 
jakie wzorce krolowaly w swiecie idealizujll:cych obrazow kreujll:cych sylwetk~ 
zmarlego. Mowy te z koniecznosci koncentrowaly si~ na problematyce smierci 
oraz - zgodnie z przyj~tym powszechnie zwyczajem - w mniejszym 1ub wi~k
szym stopniu byly panegirykami na czesé zmarlego i jego rodziny. ° druku 

34 Niebieskie planety, s. 14. Por. tak2:e: K. MECHERZYNSKI, Historia vrymovry w Polsce, t. 3, 
Krak6w 1860, s. 273-285. Wszyscy ci autorzy bardzo pozytywnie wyrazaj!t si", o kazaniach 
o. Aleksandra. 

35 J. DUCHNIEWSKI, Kochanowski Andrzej, [w:] EK, t. IX, k. 259-260. 
36 Kazanie to zostalo wydane osobno pt. Wielka matrona polska ... Krak6w b.r. oraz w zbiorze 

Trzy matki ... 
37 Wszystkie trzy kazania zostaly wydane w zbiorze Trzy matki, urodzeniem, poboinosciq, po

tomstwem ozdobione, Krak6w 1639 i po raz drugi w r. 1644. 
38 Zbrojny mocarz smierciq od mocniejszego Boga zvrycù~iony, Poznan b.r. 
39 Strzala smierci z ziemie zebrana, Poznan 1652. O. Aniol przemawial takZe na pogrzebie 

Aleksandra Myszkowskiego (Lublin 1650) oraz na egzekwiach Mikolaja Danilowicza, dobrodzieja 
karmelitanek lubelskich (Lublin 1650). 
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kazania nie decydowala jego wartosé, aIe ch~é przypodobania si~ rodzinie zmar
lego, najcz~sciej dobrodzieja klasztoru. 

Kazania pogrzebowe kresIily cz~sto obraz calkowicie odmienny od rzeczy
wistego. Wyrazn~ rozbieznosé mi~dzy tym, co pragnie udowodnié kaznodzieja, 
a opiniami wsp6lczesnych o zmarlym widaé choéby w kazaniu pogrzebowym po
swi~conym Karolowi Franciszkowi Korniaktowi, kt6rego kaznodzieja karmeli
tanski Bonawentura od swi~tego Stanislawa (Stanislaw Frezer; 1638-1687), 
w kazaniu Prezent znamienitych cnot heroicznych dziel wielmoinego Jego Mosci 
Pana Karola Franciszka na Bialobokach, Zorawicy Korniakta Niebu od smierci 
oddany 40, przedstawiajako ideainego syna ojczyzny, kt6ry zycie poswi~cil sruz
bie Rzeczypospolitej, narazaj~c si~ na utrat~ maj~tku, a nast~pnie na smieré41

• 

Autor nie szcz~dzi tez uwag na temat starozytnego pochodzenia bohatera oraz 
jego wielkich i scislych koligacji z najwi~kszymi rodami Rzeczypospolitej, wsr6d 
kt6rych wymienia m.in. Ossolinskich, Dzieduszyckich, wreszcie Belzeckich, 
z kt6rych wywodzila si~ malzonka zmarlego. Konfrontacja jednak z tym, co 
wiadomo o Karolu Franciszku Korniakcie, pozwaia zauwazyé, ze portret zmarle
go zostal nieco spreparowany. Aczkolwiek wi~kszosé informacji jest prawdziwa, 
to niechIubne momenty biografii zostaly pomini~te, a pozostala reszta przeinter
pretowana na korzysé zmarlego. Na przyklad fakt, ze prowadzil zaci~t~ i nisz
cz~c~ ziemi~ przemysk~ wojn~ ze swym szwagrem Mikolajem Ossolinskim nie 
znaIazl odzwierciedienia w kazaniu. TakZe staroZytnosé rodu Korniakt6w budzié 
musiala w~tpIiwosci, skoro jeszcze dziadek Karola Franciszka znany byl jako 
najbogatszy wprawdzie, aIe jednak mieszczanin Iwowski, kt6ry za nabycie tyturu 
szlacheckiego musial zaplacié niekorzystnym malzenstwem z niezbyt zamozn~ 
szlachciank"l:, Dzieduszyck~. Posrednio przez to na Korniakta miala splyn~é staro
Zytnosé rodu Dzieduszyckich, a po cz~sci Ossolillskich, z kt6rymi Korniaktowie 
spowinowacili si~ przez zon~ ojca Karola Franciszka, Konstantego. NaIeZy jed
nak przyznaé, iz w kazaniu o. Bonawentury od sw. Stanislawa na pIan pierwszy 
wysuni~te zostaly rzeczywiste zasrugi Karola Franciszka Korniakta dIa Rzeczy
pospolitej, takie jak obrona ziemi przemyskiej podczas powstania Chmieinickiego. 
Zasrugi rycerskie w kazaniach pogrzebowych byly zreszt~ zawsze eksponowane, 

40 Prezent znamienitych cnot heroicznych dziel wielmotnego Jego Mosci Pana Karola Fran
ciszka na Bialobokach, Zorawicy Komiakta Niebu od smierci oddany kazaniem pogrzebnym w Prze
myslu przez Wielebnego ojca Bonawenturç od swiçtego Stanislawa karmelitç bosego, roku 1672, 
dnia 4 miesiqca kwietnia za pozwoleniem zwierzchnosci duchownej w Lwowie w drukami Jakuba 
Moscickiego. 

41 S. BACZEWSKI, Propagandowa rola szlacheckiego pogrzebu z XVIII wieku w swietle kazan 
pogrzebowych, [w:] Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI-XVIII wieku, red. H. Suchojad, Warszawa 
2001, s. 211-212. 
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stanowi~c zasadnicz~ cz~sé etosu, przynajmniej w odniesieniu do m~skich czlon
k6w stanu szlacheckieg042. 

Warto takZe podkreslié, iz barokowe kazania pogrzebowe mialy pewn~ 
ustalon~ struktur~43. Nie ma si~ wi~c co dziwié, iz kaznodzieje karmelitanscy byli 
jej wiemi. Po wyliczeniu historycznych przodk6w, kt6rych mozna by okreslié 
mianem protoplast6w, zwyk1e wyliczano skrupulatnie tych czlonk6w rodu, kt6-
rzy aktualnie lub w nieodleglej przeszlosci sprawowali wazne funkcje duchowne 
i swieckie. Dzi~ki takiemu zabiegowi, kaznodzieja dowodzil, ze zmarlemu nale
Zy si~ ten sam udzial w prestiZu, kt6ry przynalezal innym nosz~cym dany herb. 
Wyliczenia przodk6w konczyly si~ zwyk1e przypomnieniem o obecnie zyj~cych 
czlonkach rodu, bezposrednimi zwrotami do nich i ich unizonymi pochwalami, 
przez co ujawnial si~ zasadniczy cel kazania pogrzebowego: nie pochwala zmar
lego, aIe pochwala jego rodu, a posrednio obecnych na pogrzebie, a przez to 
utrwalenie w swiadomosci sluchaczy ich znaczenia i uczynienie go oczywistym. 
Ten akurat cel byl niezalezny od rzeczywistej pozycji danej rodziny, zlecaj~cej 
kazanie pogrzebowe. Zawsze chodzilo o to samo, o uswiadomienie innym wlas
nej wielkosci. Co prawda Aleksander od Jezusa takZe i w tym temacie podkre
slal, iz powolywanie si~ na m~stwo przodk6w nie przyda si~ na wiele, jesli ich 
potomkowie nie id~ w ich slady. "M~zni byli przodkowie w boju, niechajze 
i mlode oliwki rosn'b ut substituantur, zeby ich miejsce zast~puj~c, za calosé 
Rzeczypospolitej krwie i Zywota nie zalowali, zeby nieprzyjacielskim wojskom 
odp6r m~znie dawali,,44. 

Zesp61 czynnik6w, przynosz~cych zaszczyt szlachcicowi, nie zmienil si~ 
i w XVIII wieku. Tak wi~c kaznodziejstwo pogrzebowe eksponowalo pewne 
w~tki o charakterze ideologicznym. Nalezaly do nich pochwala herbu, pochwala 
rodu, pochwala szlachectwa i rycerskiego etosu, moze nie realizowanego nawet 
w praktyce, aIe za to wci~z podawanego do wierzenia. Przeszlosé sluzyla jego 
tw6rcom jako uzasadnienie terazniejszosci, a same kazania stawaly si~ swoistymi 
komentarzami do program6w artystycznych katafalk6w, kt6re na sw6j wlasny spo
s6b wyrazaly rodow~ pych~. Utrwalanie pozytywnego wizerunku rodu w opinii 
szlacheckiej to, jak si~ wydaje, jeden z zasadniczych cel6w pompa funebris. O ile 
kosztowna i bogata oprawa pogrzebu sluzyla prostej manifestacji pot~gi ma-

42 Z podobnym zabiegiem mamy do czynienia w kazaniu o. Bonawentury o typowo barokowym 
tytule: Polow do wiecznosci dwochjednoroicow w slawnym zwierzyncu ich mosciow PP. Fredrow do 
smierci zlowionych ... Karola z Pleszewie Fredra starost~ krosinskiego i jej mosci pani Joanny Snop
kowskiej chorqiynej latyczewskiej rodzonych. Przy wspolnym ich mosciow pogrzebowym akcie w ko
sciele w Przemyslu ww. 00. Karmelitow Bosych kazaniem ogloszony przez ... We Lwowie 1671 
w Druk. M Jakuba Moscickiego, k. nlb. 12. 

43 D. PLATI, Kazania pogrzebowe z przelomu XVI i XVII wieku. Z dziejow prozy staropolskiej, 
Wroclaw 1992. 

44 Jednoroiec zacny, s. 45. 
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terialnej, to kaznodziejstwo pogrzebowe mialo na celu dodanie tejze pot~dze 
dodatkowego, ideologicznego wsparcia. Dodaé tez nalezy, ze w kazaniach po
grzebowych trudno dostrzec wi~kszil r6znic~, zwiilzanil z ekonomicznil pozycjil 
zmarlego: zar6wno te, kt6re nalezil do tak zwanej sredniej szlachty, jak i te, kt6re 
pozostaly po magnatach, wyrazajil zblizone tresci, odzwierciedlajilc swoistiljedno
litosé swiatopoglildu w obr~bie stanu45

• 

Walka z wadami narodowymi 
i troska o dobro Rzeczpospolitej 

Nalezy przyznaé, iz kaznodzieje karmelitanscy potrafili w wielu kazaniach 
pogrzebowych uwrazliwié sluchaczy na szereg waznych spraw politycznych 
i spolecznych. Swoje kazanie M~zna smieré, mf2znego Zywota plod, w wielmoznym 
JMCI P. Mikolaju z Oleksowa Gniewoszu nazywa o. Aleksander od Jezusa dysz
kursem, a wi~c rozwazaniem, mozna by rzec debatil nad donioslymi zagadnienia
mi46

. Sprawy bowiem poruszane na ambonie dotyczyly wielu palilcych problem6w 
spolecznych. 

Troska o zgodf2 mif2dzy wyznaniami 

Jednil z nich bylo przywr6cenie jednosci i zgody mi~dzy wyznaniami chrzesci
janskimi. SruZyé temu mialo Colloquium Charitativum - spotkanie katolik6w, 
luteran i kalwinist6w, zwolane w roku 1645 przez kr61a Wladyslawa IV do To
runia47

. Stanowilo ono pr6b~ osi~ni~cia jednosci przez konfrontacj~ poglild6w; 
choé nie przynioslo spodziewanych rezuItat6w, wzbudzilo szacunek dIa ducho
wych i politycznych przyw6dc6w Polski, dajilc pocz~tek swoistemu praktyczne
mu ekumenizmowi48

. 

45 S. BACZEWSKI, Propagandowa rola szlacheckiego pogrzebu ... , s. 215-216. 
46 ALEKSANDER OD JEZUSA [ANDRZEJ KOCHANOWSKr], Meina smieré, meinego iywota p16d, 

w wielmoinym JMCI P. Mikolaju z Oleksowa Gniewoszu, pogrzebnym kazaniem opisana, [w:] 
Wyb6r m6w staropolskich, wybral i opracowal B. Nadolski, Wroclaw - Krakow 1961, s. 304. 

47 Inicjatywa spotkania wyszla od biskupow polskich uczestnicz::tcych w synodzie warszaw
skim (1643), ktorzy wystosowali list do dysydentow Korony, Wielkiego Ksiitstwa Litewskiego 
i Prus Ksi::tzitcych z prosb::t o przybycie do Torunia lO X 1644 w celu odbycia rozmow; listy zapra
szaj::tce wystosowal rowniez Wladyslaw IV. 

48 E. Prszcz, Spory wok61" Wyznan wiary" na torunskim Colloquium Charitativum w 1645 roku, 
"Roczniki Teologiczno-Kanoniczne", t. XXII, z. 4: 1975, s. 175-183; TENZE, Colloquium Cha
ritativum, [w:] EK, t. III, k. 546-547. W Colloquium wziit10 udzial 76 teologow: 27 teologow 
luteranskich, ktorym przewodniczyl prof. z Wittenbergi J. HUlsemann, 24 teologow kalwinskich 
i braci czeskich z kasztelanem chelmskim Z. Gorajskim jako przewodnicz::tcym oraz 25 teologow 
katolickich na czele z biskupem zmudzkim J. Tyszkiewiczem. Regulamin, nadany przez krola, 
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Diecezj~ krakowsk:.:t reprezentowalo szesciu teolog6w katolickich, w tym 
az dw6ch karmelit6w bosych: Hieronim od sWo Jacka i Aleksander od Jezusao 
Uczestniczyli oni w imieniu bpa Piotra Gembickiegoo Hieronim od sWo Jacka 
przedstawil w swej pracy Idea Colloquii Charitativi cum dissidentibus Thorunii 
anno Domini 1645 indicti (Krak6w 1646) problemy sporne mi~dzy protestantami 
i katolikamio Problemy zgody wyznaniowej i d:.:tzenia do jednosci chrzescijan 
rozwazal takZe w kazaniacho Uwazal bowiem, ze "odrodzenie w nabozenstwie" 
przyniesie korzysci nie tylko katolikom: "Blogoslawieni wszyscy milosierni co 
si~ [o o o] nie tylko za wierne chrzescijany i domowe modl'b aIe zgola za wszystkie 
co ich gdziekolwiek schodzi z swiata", albowiem "godni poganie i Zydzi, i herety
cy, i wszyscy niezbomi, aby ratunek od chrzescijan przy skonaniu mieli, a oswie
ceni od Boga wzi:.:twszy prawd~ poznali, abo wi~c aby im Zywota przedruzenie ku 
upamietaniu zjednali"o Nalezy modlié si~ za tych, kt6rzy odrzucili prawdziw:.:t 
wiar~ nie tylko ze wzgl~du na ich Zycie wieczne, aIe tez przez wzgl:.:td na efekty 
doczesne, gdyz - jak twierdzil Hieronim od sWo Jacka - "gdy tacy ludzie od bl~du 
do prawdy za milosierdziem Panskim przychodz:.:t i do prawdziwej wiary kato
lickiej nawracaj:.:t si~, dziwnie w nich laska Boza operuje tak, ze wiele ozi~blych 
katolik6w w ferworze i w poboznosci przechodzél"490 

Narastanie niech~ci do protestant6w znacznie wzroslo w Poisce po "po
topie" szwedzkimo Wtedy to Aleksander od Jezusa wyraza si~ o nich z duz:.:t doz:.:t 
pogardyo W kazaniu na nabozenstwie zalobnym po smierci bpa Po Gembickiego 
stwierdza: "Owe heretyckie syrenki, kt6re si~o o o z rozkoszn:.:t swoj:.:t bez post6w 
i umartwienia odzywaj:.:t wiarkél"soo S:.:t oni nie tylko szkodliwi dIa Kosciola, aIe 
takZe dIa panstwao W czasie "potopu" zdradzili ojczyzn~, popieraj:.:tc protestanck:.:t 
Szwecj~o Calosé i szcz~scie Rzeczypospolitej zasadza si~ na calosci Kosciola 
katolickiego i jednosci wiaryo M~stwo daje tylko katolicka wiarao Heretycka 
wiara "niewiesciuchami czyni"sl o 

zalecal obj1lé wszystkie kontrowersyjne sprawy 3 przewodami: w pierwszym nalezalo dokladnie 
zbadaé doktryn« kazdej ze stron, w drugim - rozwaZyé jej prawdziwosé lub bl«dnosé, w trzecim -
przedyskutowaé sprawy spome, kt6re moglyby powstaé w zakresie praktyk i obyczaj6wo Wyznania 
wiary przedlozone przez strony wywolaly dlugotrwal1l dyskusj«, dotycz1lc1l g16wnie zr6del obja
wienia Bozego i kryterium ustalenia wlasciwego sensu Pisma Swi«tego; debaty i dyskusje nie 
doprowadzily do porozumieniao Ostatnia (360) sesja odbyla si« 21 XI, po czym oficjalny protok61 
zostal podpisany przez katolik6w i kalwinist6wo Mimo zakazu kr61ewskiego kazda ze stron oglosi
la protok6l z Colloquium Charitativumo Przyczyn1l niepowodzenia torunskiego Colloquium Chari
tativum byly przede wszystkim r6znice dogmatyczne oraz uwarunkowania spoleczneo Najbardziej 
pojednawczo nastawieni byli kalwinisci i bracia czescy; doktrynalnie nieprzejednani okazali si« 
luteranieo Przebiegiem Colloquium Charitativum interesowano si« w calej EUropieo 

49 HIERONIM OD SWo JACKA [Ao CYRUS], Korona malienska nad katafalkiem [000] Elibiety z Tar
nowa, Warszawa 1645, So 160 

50 Wizerunek Pasterza dobrego 000' Krak6w 1658, So 60 
51 ALEKSANDER OD JEZUSA [A. KOCHANOWSKI], M~ina smieréooo, So 3170 
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Walka z pychq i przerostami ambicji szlachty 

Kaznodzieje karmelitanscy dostrzegali, ze wprawdzie bogactwo i zaszczyty S'l. 
cz~sto wielk'l. przeszkod'l. do zycia zgodnego z chrzescijanskim wzorcem, nie
mniej jednak "nie kr6lestwa, nie dostatki, nie wsi drog~ zagradzaj'l. do wiecznego 
wesela, aIe ambicja i wynioslosé serca". Pokora nie tylko nie poniza szlachcica, 
aIe jest dowodem jego autentycznej wielkosci, glosil Hieronim od sw. Jacka. 
"Komu zacnosé jego wrodzona, pr6ba tego pokora: latwiej si~ taki, kt6ry securus 
magnetudinis suae; pewien b~d'l.c, ze mu pokora nie ujmie zacnoscijego,,52. 

Ze szczeg6ln'l. sil'l. uderzal o. Aleksander w przekupnosé s'l.d6w szla
checkich. Zeby spraw~ wygraé w s'l.dzie, trzeba mieé duzo pieni~dzy, a nie racj~ 
po swojej stronie. Bo "nie jednemu u s'l.du daé trzeba. Trzeba kancellarystom za 
prac~, woznemu za relacjq, trzeba s~dziemu jakom pokazal; i pani s~dziny trzeba, 
bo przez nie u s'l.d6w wsk6rasz ... ". S~dziowie S'l. podobni do kobiet kr~c'l.cych 
bielizn~: kazda kr~ci w swoj'l. stron~. "Kr~c'l. jurystowie i tak i owak sprawiq, 
i kt6ra by si~ za jeden termin skonczyé mogIa, oni j'l. dylacjami, apellacjami zwlo
cz'l; na co: zeby z cudzych mieszk6w pieni'l.dze wyz~li i p6ki tam co czué b~dq, 
poty b~d'l. spraw~ kr~cié ... ,,53. 

W obliczu smierci wszyscy S'l. r6wni. Ona kaZdego dosi~gnie. "Nie dIa 
te go bespieczni b'l.dZcie, zescie si~ herbowymi otoczyli Rycerzami, Murami, Lwa
mi, Lampartami, Rzekami, Toporami ... Tych samych waszych herbowych klej
not6w na zgub~ wasz'l. zaZywa; waszemi Toporami was podcina i trumn~ wam 
buduje,,54. Trzeba szukaé innego zabezpieczenia. Jest nim zycie cnotliwe, zycie 
przynosz'l.ce korzysé bliznim i ojczyznie55. 

W Poisce nie brak ludzi, "kt6rzy by m~stwem, naukq, rozs'l.dkiem mogli 
Rzeczpospolit'l. ratowaé, kt6rych jednak w Rzeczpospolitej nie znaé ... ,,56. Nie
stety, w swoim post~powaniu kieruj'l. si~ oni egoizmem, a nie trosk'l. o dobro 
panstwa. Potrafi'l. oni tylko braé z d6br panstwowych, aIe trudno im daé cos ze 
swego na potrzeby ojczyzny. 

Wolanie o odwagf2 i mf2stwo 

W roku 1650 karmelita bosy Aleksander od Jezusa, w kazaniu na pogrzebie 
Mikolaja Gniewosza, wytyka szlachcie poszukiwanie wygody i zniewiescialosé. 
Gdzie si~ podzialo m~stwo przodk6w, gdzie si~ podzial honor rycerski, zmusza
j'l.cy do trwania na polu walki? Mlode pokolenie jest inne. D1aczego? Jest to skutek 

52 HIERONIM OD Sw. JACKA [A. CYRUS], Zlota gwiazda ... , s. 15 n. Zob. R. KOSCIELNY, Rzecz-
pospolita Oskarzanych Narodaw, Szczecin 2003, s. 79. 

53 Niebieskie planety, s. 22-23. 
54 Topar na podciçcie, s. lO. 
55 TarnZe, s. 9. 
56 Niebieskie planety, s. Il. 
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zlego wychowania. Drogy do mystwa otwiera rycerskie éwiczenie od mlodosci, 
a nie rozpieszczenie niewiescie. Kaznodzieja widzi w tym niepokoj<tcy sygnal na 
przyszlosé. Bowiem "kto siy przyzwyczail w blawaciech chodzié, temu przykro 
bydzie potem kirys na sobie nosié; kto glowy sobolami z mlodu odziewal, temu 
potem na glowie bydzie szyszak ciyZyI; kto ryki do pracy z mlodu nie przyzwy
czail, te go twardy u palasza urazi fordyment57. Owi zas, ktorzy mlodosé swoje 
w niewczasach wojennych trawiq, ktorzy w kwitn<tcym wieku pieszczot zadnych 
nie znajq, maj<t st<td robur et decus. Bo im nieciyzko bydzie zbroje i szyszaki 
dzwigaé, nieciyzko wlozone z mlodych lat czlonki dIa niesmiertelnej slawy na 
rozne narazaé niebezpieczenstwa"58. 

Pasmo klysk, ktore spadIo na Rzeczpospo1it<t pod koniec lat czterdzie
stych XVII wieku, zmusilo do dokonania rozrachunku z t<t niedawnq, aIe nadal 
w swoich skutkach aktualnq, przeszlosci<t. Nawi<tzuj<tc najwyrazniej do "pluga
wieckiej haitby", Aleksander od Jezusa stwierdzil: "Nie dziwujcie siy, chrzescija
nie moi, kiedy widzicie cale wojska bez zadnej uciekaj<tce pogoni [ ... ]. Zachwiana 
od wiatru trzcina abo chyzszym impetem lec<tcy deszcz szum jaki uczyni, az oni 
mniemaj<tc, ze okrzyk tatarski, ledwie siy za Wisl<t ostoj<t. Nie dziwujcie siy, 
mowiy, ze ci waleczni Jakubowie polscy i myzni uciekaj<t Dawidowie,jugiunt, 

. l fi '" 59 qUla egem ugeruntz . 
Szukaj<tc zas przyczyn tej nadplochliwosci, zakonnik wskaze na grzech: 

"Lada postrach ich rozploszy, kiedy Boga z serca przez grzech wyrzucili. Trudno 
siy albowiem ten ma przed nieprzyjacielem ostaé, ktory nieprawosé jak<t na 
duszy czuje, gdyz - jakom z Hieronima sw. powiedzial- nostris peccatis barbari 
fortes fiunt - nasze grzechy, nasze zlosci, nasze nieprawosci siI poganstwu prze
ciwko nam dodawajq',60. 

Teza, ze Bog odbiera odwagy grzesznikom, nie byla nowa, aIe jakZe zna
mienna w kontekscie czasu, w ktorym byla gloszona - Bog kaze za grzechy 
lykiem61 . 

Obrona uciskanego chlopa 

W kazaniach karmelitanskich z okresu I Rzeczypospolitej na czolo wysuwaj<t siy 
tez wyst'lPienia w obronie chlopow panszczyznianych. Podkreslano ciyzk<t doly 
poddanych. "Patrzcie jeno, czym skarbne naIadowane wozy, jak tam wiele we-

57 Nie calkiem doslowny przeldad cytatu z sw. Hieronima (Epistola ad Heliod.) pi6ra samego 
kaznodziei; kirys - zbroja napiersna;fordyment - b1acha okrywaj!\.ca glowic,< palasza. 

58 ALEKSANDEROD JEZUSA [A. KOCHANOWSIU], M~zna smieré ... , s. 308. 
59 " ... uciekaj!\., poniewaz przykazania pomijali". 
60 ALEKSANDEROD JEZUSA [A. KOCHANOWSIU], M€,zna smieré ... , s. 315. 
61 R. KOSCIELNY, Rzeczpospolita Oskarianych Narod6w, s. 108-109. 



258 Ks. Kazimierz Panus 

szlo z ubogich skwierkiem62 i placzem; obaczcie, czym osadzone rydwany, jako 
tam niejedne Bersabe~ za wojskiem WiOZ't',63 - podkreslal Aleksander od Jezusa. 
Ten sam autor nie widzial jednak niczego zlego w owczesnym podziale stano
wym. Uwazal, ze jest on czyms naturalnym. Podobnie jak kazde cialo sklada si~ 
z roznych czlonkow, pracujitc dIa dobra ogolnego, tak wszystkie stany Rzeczpo
spolitej winny pracowaé dIa pOZytku panstwa. Chlopow nazywa ,,nogami Rzeczy
pospolitej", poniewaz "pracit swojit wszystko cialo Rzeczypospolitej diwigaj't". 
Dostatki, splendory i bogactwa warstw wyzszych sit dzielem "pracowitej r~ki 
chlopa,,64. Nawet "same najasniejszego Majestatu splendory ... diwiga r~ka pra
cowita chlopka", a pomaga jej "zbrojna zolnierska, mitdra senatorska ... ,,65. 

Niepokoj budzil jednak w kaznodziejach fakt, iz ta sama Rzeczpospolita, 
ktora przypuszczala do klejnotu szlacheckiego nawet Tatarow i Zydow (a wi~c 
wyznawcow innych religii), poddanych chrzescijanskich traktowala jak bydlo, 
uzurpujitC sobie nad nimi wladz~ absolutnq, a nawet prawo karania smierciit. Ka
rygodne relacje z poddanymi prowadzily do powstan i buntow. Chlopi upornnieli 
si~ o swoje prawa. Stitd Aleksander od Jezusa, zwracajitc si~ do szlachty, mowil: 
"Nie dziwujcie si~, panowie wojskowi, ze teraz przed chlopstwem oprzeé si~ nie 
mozecie. Darliscie chlopow, chlopi tez wam Zywot wydzierajit. Oni nie mogli si~ 
zostaé przed wami w chalupie, wy si~ przed nimi ostaé nie mozecie w obozie. 
Wyscie im rzeczy po komorach rabowali, a oni je wam z waszych odbierajit 
skarbnych wozow. Wyscie ich kurki i bydlo w ci~nieniu plaszali, a oni was 
teraz w potrzebie plaszajit66. I jako Saula Amalecyta dokona167, tak was wasze 
wydzierstwa i krzywdy do takiej nieslawy i upadku ostatecznego prowadzit. Tak 
serce grzech odejmuje i m~stwa tam byé nie moze, gdzie nieprawosé panuje,,68. 

Tak wi~c w swych wyst'lPieniach kaznodziejskich najwybitniejsi kazno
dzieje karmelitanscy wlitczali si~ zywo w dyskusj~ nad naprawit Rzeczpospolitej 
i uzdrowieniem jej z trapiitcych jit chorob. W tym kontekscie do rangi paradoksu 
urasta fakt, ze w okresie oswiecenia karmelici, obok franciszkanow i domini
kanow, staI i si~ obiektem krytyki i uznani zostali za zakonnik6w sarmackich. 
Niektorych z nich odnajdujemy na kartach Monachomachii ksi~cia-biskupa war
minskiego Ignacego Krasickiego. Nieprzypadkowo potem owi sarmaccy bra
ciszkowie zwiitzali si~ z konfederacjit barskq, ozywionit idealami sarmatyzmu, 
patriotycznit niewittpliwie i poboZn't, aIe wrogit dysydentom i po szlachecku nie
ch~tnit mieszczanom i chlopom. Dopiero w ostatnich latach przed utratit niepod-

62 Skwierk - utyskiwanie, placzliwe narzekanie. 
63 ALEKSANDEROD JEZUSA [A. KOCHANOWSKI], M~ina smieré . .. , s. 315. 
64 Jasnie Wielmoiny Stanislaw na Potoku Potocki, s. 4. 
65 Niebieskie planety, s. 9. 
66 Obraz pomsty ludu podczas powstania Chmielnickiego; potrzeba - wojna. 
67 Tzn. o smieré przyprawil. 
68 ALEKSANDEROD JEZUSA [A. KOCHANOWSKI], M~ina smieré ... s. 316. 
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leglosci zmienil si~ stosunek do dzialalnosci zakon6w uprawiaj'tcych nauczanie 
i duszpasterstwo popularne i masowe, uwazanych do tej pory za nieoswiecone: 
dostrzezono w nich i doceniono pietyzm dIa tradycji religijnej i patriotycznej. 

Kaznodziejstwo niedziel, swi~t i jubileuszy 

Do calosci dokonan kaznodziej6w z grona karmelit6w bosych naleZy dol'tczyé 
zwyk1't prac~ duszpasterskq, na kt6r't skladaly si~ kazania niedzielne, swi",teczne 
i okolicznosciowe. Kazania niedzielne i swi'tteczne z reguly glosil kaznodzieja 
zwyczajny (concionator ordinarius). Tematyka tych kazan nie jest znana. Mo
zemy si~ jedynie domyslaé, ze byly to homilie, kazania poswi~cone swi~tym oraz 
nauce dogmatycznej i moralnej Kosciola. Zr6dla wspominaj't o zbiorach kazan 
niedzie1nych Hieronima od sw. Jacka69 oraz Aleksandra od Jezusa70. Kazania te 
jednak nie zachowaly si~ do naszych czas6w. 

Wielu dobrych kaznodziej6w karmelitanskich nie wydawalo jednak swych 
kazan. St'td tez trudno jest dzisiaj rzec cokolwiek o ich stylu kaznodziejskim. Je
zeli wierzyé kronikarzowi wisnickiemu, o. Pawel Szymon, przedwczesnie zmarly 
w roku 1650, byl najlepszym m6wc't w prowincji. Nie wydano jednak drukiem 
zadnego z jego kazan. Opini't wybitnego m6wcy cieszyl si~ u wsp6lczesnych 
o. Andrzej od Jezusa (Andrzej Brzechwa; 1584-1640). Przemawial nie tylko 
w j~zyku polskim, aIe r6wniez po lacinie, hiszpansku i wlosku. Jednakze kazan 
swoich nie wydawal drukiem; nie zachowaly si~ takZe ich r~kopisy71. 

Karmelici wl'tczali si~ takZe w rytm wielkich uroczystosci, jak chociazby 
w wielkie jubileusze roku swi~tego, wyglaszaj'tc kazania typu misyjnego, kt6-
rych celem bylo przede wszystkim wzywanie do pokuty i zyskiwania odpust6w, 
a tematyka skoncentrowana byla na fundamentalnych prawdach chrzescijanstwa. 
Na tym de wyr6znia si~ jubileusz roku 1776. Jego zadaniem, zgodnie z wol't 
papieza, mialo byé przeciwdzialanie zgubnym wplywom epoki, szerzenie poboz
nosci i prawdziwej pokuty, tymczasem - zgodnie z teridencjami oswieceniowymi 
- gloszono takZe kazania wyjasniaj'tce, jak piekarz powinien piec chleb, mlynarz 
mleé m'tk~, a rolnik uprawiaé pole72

. Walenty od Mlodziank6w podczas uroczy
stosci jubileuszowych w katedrze lwowskiej w pazdzierniku 1776 roku wyglosil 

69 Orro OD ANIOLÒW [FILEK], Duchawasé zakanna ... , s. 24-25. 
70 Jak podkresla Cz. GIL w ksi:tzce Karmelici basi w Palsce 1605-1655 (s. 226), wiadomo, ze 

Aleksander od Jezusa glosil r6wniez i inne kazania, a nawet przygotowywal wydanie tychze 
w trzech tomach. Niestety nie doszlo do tego, a manuskrypt - przechowywany w wieku XVII 
w Archiwum Prowincji - zagin:tl. 

71 B. SMYRAK, Brzechwa Andrzej, [w:] EK, t. II, k. 1122-1123; Cz. GIL, Karmelici basi w Palsce 
1605-1655,s.211-215. 

72 L. ROGIER, G. DE BERTIER DE SAUVIGNY, J. HA.JJAR, Histaria Kasciala, Warszawa 1987, s. 92. 
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dziewi~é Kazan jubileuszowych (Berdycz6w 1780). S'l:. wsr6d nich typowe kaza
nia jak: O slowie Boiym, O spowiedzi, O krzywdzie bliiniego, O zgorszeniu, O od
puszczeniu nieprzyjaciolom, O jalmuinie i O wierze, aIe takZe O czytaniu ksiqiek, 
O zatwardzialosci serca. Jest to odbiciem tendencji oswieceniowej w poruszanej 
w6wczas problematyce73

. 

Zakonczenie 

Przedstawiony powyzej wklad karmelit6w bosych w kaznodziejstwo polskie ma 
charakter przyczynkarski i nie wyczerpuje calosci poruszanej probiematyki. Nie
tnniej jednak juz w tym swietle mozna bez cienia przesady stwierdzié, iz w ci'l:gu 
minionych 400 Iat swej dzialainosci w Poisce karmelici bosi wniesli w kazno
dziejstwo polskie znacz'l:.cy wklad. Byl on szczeg6Inie widoczny w pierwszym 
stuieciu ich obecnosci w Poisce. PrzesIadowania, jakie wywolala niewola naro
dowa oraz I i II wojna swiatowa odbily si~ negatywnie na dzialainosci zakonu, 
takZe tej kaznodziejskiej. JednakZe po II wojnie swiatowej znacznie rozszerzyl 
si~ zakres dzialainosci duszpasterskiej karmeIit6w bosych. Podj~li oni katechiza
cj~ i prac~ parafialn'l:., rekolekcje, misje krajowe i zagraniczne, grupy modlitewne, 
prowadz'l:. Instytut Duchowosci w Poznaniu i Krakowie74

• 

NaIeZy Zyczyé, aby kolejne dziesi~ciolecia dzialainosci karmeIit6w bosych 
w Poisce charakteryzowaly si~ tym dynamizmem, kt6ry cechowal pierwsz'l:. po
low~ XVII wieku, czas znakomitego rozwoju. Niew'l:.tpliwie w ocenie przyszlych 
pokolen 2. polowa XX wieku spotka si~ z dUZym uznaniem jako kontynuacja naj
pi~kniejszych tradycji rozwoju zakonu. Na to jednak potrzeba wi~kszej perspek
tywy czasowej. Tymczasem Zycz~, aby takZe wsp6lczesnie karmelici wydawaii 
wieIkich kaznodziej6w, zdolnych zachwycié wszystkich pi~knem Chrystusowej 
Ewangelii. 

73 l.S. PELCZAR, Zarys dziej6w kaznodziejstwa ... , s. 307-308; A. lOUGAN, O kazaniachjubile
uszowych polskich. Szkice historyczno-homiletyczne, Lw6w 1902, s. 123-126. 

74 Cz. GIL, Karmelici bosi, [w:] EK, t. VIII, k. 819. 


