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Wprowadzenie 

Kryzys Zycia zakonnego w wielu tradycyjnie katolickich krajach Europy, wi
doczny coraz wyrainiej od ostatnich dziesi~cioleci XVIII wieku, okazal si~ zja
wiskiem gl~bokim i dlugotrwalym. Wsrod jego przyczyn wymienia si~ przede 
wszystkim ideologi~ oswiecenia i bazuj&.cy na niej absolutyzm panstwowy, od 
strony zas samego Kosciola nalezaloby dodaé oslabienie jego autorytetu oraz kry
zys religijnosci, zwlaszcza w wyzszych warstwach spoleczenstwa. 

Na sytuacj~ zakonow na ziemiach polskich rzutuje dodatkowo aspekt 
polityczny, tzn. kolejne rozbiory i ostatecznie utrata niepodleglosci, choé naleZy 
pami~taé, ze pierwsze kasaty klasztorow dokonane zostaly jeszcze w wolnej Rze
czypospolitej. Polityka panstw zaborczych w stosunku do zakonow w roznych 
okresach czasu przebiegala odmiennie. Ujmuj&.c j&. przez pryzmat likwidacji kla
sztorow, najpr~dzej przystilPi1a do tego rodzaju dzialan Austria, znosz&.c cz~sé 
domow zakonnych na ziemiach pierwszego rozbioru. Prusy akcj~ kasacyjn&. za
konczyly w latach trzydziestych XIX wieku; wprawdzie nastilPil potem kilkuna
stoletni epizod wolnosci zakladania domow zakonnych po ogloszeniu konstytucji 
pruskiej w roku 1850, aIe kres ich istnieniu przyniosl Kulturkampf. W Krole
stwie Kongresowym pierwszej kasaty dokonano w 1819 roku. Rosja przystilPi1a 
do kasat na ziemiach zabranych stosunkowo poino, bo dopi ero po powstaniu 
listopadowym; czynila to jednak konsekwentnie przez kilkadziesi&.t nast~pnych 
lat. Natomiast w Krolestwie Polskim dokonala likwidacji zakonow po upadku 
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powstania styczniowego, gromadz'lc pozostalych zakonnik6w w pewnej liczbie 
kIasztor6w z g6ry skazanych na wymarcie1

• 

Juz przed polow'l XIX wieku pojawily si~ w niekt6rych krajach europej
skich pierwsze symptomy odrodzenia Zycia zakonnego. Byly to zazwyczaj inicja
tywy, by tak rzec, oddolne, w wyniku kt6rych powstaly nowe domy zakonne, 
b'ldi tez pocz'ltki odnowy zaczynaly si~ w jakims juz istniej'lcym osrodku, a na
st~pnie rozszerzala si~ ona na kolejne kIasztory. NaIez'lcy do tych srodowisk 
zakonnicy bywali z kolei powolywani do zarz'ld6w generalnych i tu przyczyniali 
si~, ze dzialania odnowcze podejmowane byly w kolejnych prowincjach zakonu2

• 

Na ten nurt dzialan reformatorskich nakladaly si~ inicjatywy Stolicy Apostolskiej 
pocz'lwszy od pontyfikatu Piusa IX, kt6ry kr6tko po swoim wyborze w 1846 roku 
powolal komisj~ kardyna16w dIa odnowy zakon6w w poszczeg6Inych krajach, 
w roku nast~pnym utworzyl Kongregacj~ super Statu Regularium, a 25 stycznia 
1848 wydal dwa dekrety, kt6re mialy zapobiec przyjmowaniu do nowicjatu nieod
powiednich kandydat6w. Wreszcie naleZy wymienié jego encykIik~ z roku 1851, 
nakazuj'lc'l przywr6cenie Zycia wsp61notowego w kIasztorach oraz zachowywa
nie slubowanego ub6stwa3

. 

Sytuacja kIasztor6w na ziemiach polskich, reguIowana przez rozporz'l
dzenia rZ'ld6w panstw zaborczych, byla nadzwyczaj niekorzystna dIa recepcji 
dzialan reformatorskich inspirowanych przez papieza i wladze generalne zako
n6w, bowiem kontakty z jakimikolwiek przelozonymi koscielnymi rezyduj'lcymi 
za granic'l byly zabronione4

. Przyszedl jednak czas, kiedy starania o odnow~ 
zycia zakonnego w kIasztorach polskich zostaly podj~te i mimo r6znego rodzaju 
trudnosci przeprowadzone. Na skutek prawie calkowitej Iikwidacji kIasztor6w 
pod panowaniem Rosji oraz kasaty odradzaj'lcego si~ Zycia zakonnego w panstwie 
pruskim, jedynym terytorium, na kt6rym odnowa stala si~ mozliwa, byly ziemie 

l Podstawowa praca ujmuj1tca calosciowo zagadnienie kasat na naszych ziemiach: P.P. GACH, 
Kasaty zakonDw na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Slqska 1773-1914, Lublin 1984. 

2 Przykladem takiej dzialalnosci byl w zakonie karmelitow bosych o. Dominik Arvizu y Munar
riz (1799-1870), ktory po kasacie zakonow w Hiszpanii udal silè do Francji i tam wraz z innymi 
wspolbraémi Hiszpanami oraz wstlèPuj1tcymi do zakonu Francuzami, pocz1twszy od roku 1839 
dokonal szeregu fundacji klasztorow o odnowionym sposo bi e Zycia. Od 1859 zasiadal w zarz1tdzie 
generalnym zakonujako pierwszy definitor, a w 1865 zostal wybrany generalem. DIa podejmowa
nych zabiegow o odnowlè zycia w kolejnych prowincjach zasluzyl sobie na okreSlenie el generaI 
reformador. Zob. Cz. GIL, Historia Karmelu Terezjanskiego, Krakow 2002, s. 286-289. - Z kolei 
w zakonie dominikanow rollè tak1t odegral o. Wincenty landel (1810-1872), ktory najpierw uczest
niczyl w odrodzeniu dominikanow we Francji, a nastlèpnie pelnil urz1td wikariusza generalnego 
zakonu (1850-1855) oraz generala (1855-1872), doprowadzaj1tc do odnowy zakonu w wielu kra
jach. Zob. M. DANILUK, Jandel Vincent Alexandre OP, [w:] EK, t. VII, Lublin 1997, kol. 959. 

3 R. AUBERT, Licht und Schatten der katholischen Vitalitat, [w:] Handbuch der Kirchengeschi
chte, hrsg. von H. Jedin, Freiburg 1985, Bd. VI/l, s. 651. 

4 P.P. GACH, Kasaty zakonDw ... , s. 56. 
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po1skie pod panowaniem austriackim. Klasztory w Galicji przez cal'le pierwsz'le po
low~ XIX wieku pozostawaly pod scisl'le kontro1'le panstwa, poddane jurysdykcji 
biskup6w przy r6wnoczesnej izolacji od swych przelozonych genera1nych. Wa
runki te zmienily si~ w spos6b istotny od chwi1i podpisania przez Austri~ kon
kordatu 18 sierpnia 1855 roku5

. Odt'led mozliwymi staly si~ kontakty galicyj skich 
klasztor6w z ich wladzami generalnymi oraz inspirowana przez nie, a tak po
trzebna, odnowa. 

W takim wlasnie kontekscie nast'lPi1o odnowienie Zycia zakonnego w k1a
sztorze karmelit6w bosych w Czernej, jedynego k1asztoru tego zakonu na ziemiach 
polskich, jaki przetrwal czas kasat. Niniejsze opracowanie jest pr6b'le ukazania 
reformy klasztoru w Czernej na tle procesu odnowy w kilku innych zakonach 
mendykant6w w Ga1icji, mianowicie w prowincjach dominikan6w, franciszka
n6w konwentualnych, bernardyn6w, reformat6w i kapucyn6w. 

Dominikanie 

Ga1icyjska prowincja sw. Jacka obejmowala klasztory, kt6re w niepodleglej Rze
czypospolitej nalezaly do dominikanskich prowincji polskiej i ruskiej, a kt6re po 
kongresie wiedenskim znalazly si~ w granicach monarchii austriackiej. Przez 
wi~ksz'le cz~sé XIX wieku w jej sklad wchodzilo 13 klasztor6w, mianowicie we 
Lwowie, Podkamieniu, Z61kwi, Czortkowie, Bohorodczanach, Tysmienicy, Poto
ku, Jezupolu, Jaroslawiu, Dzikowie, Wielkich Oczach, Borku Starym i wreszcie 
klasztor w Krakowie, przyl'leczony do prowincji galicyjskiej po upadku prowincji 
po1skiej w 1864. W roku 1865 (aIe jeszcze bez Krakowa) prowincja liczyla 
74 zakonnik6w. Liczba ta wzrastala powoli i w 1900 osi<tgn~la poziom 129 os6b. 
Trzeba jednak zaznaczyé, ze rozmieszczenie zakonnik6w bylo bardzo nier6w
nomierne. Liczniejsze wsp6lnoty znajdowaly si~ jedynie we Lwowie, Krakowie 
i Podkamieniu, w pozostalych zas przebywalo po kilku zakonnik6w. Sytuacja 
w prowincji naznaczona byla stagnacj'le i odejsciem od istotnych element6w cha
ryzmatu dominikanskiego, st'led potrzeba odnowy zycia w klasztorach jawila si~ 
jako problem wielkiej wagi6

• 

Juz w rok po zawarciu konkordatu przez Austri~, do Galicji przybyl 
o. Wincenty Jandel, jeden z uczestnik6w procesu odnowy zakonu we Francji, a od 
1850 przelozony generalny zakonu i bliski wsp61pracownik Piusa IX7

. W czasie 

5 Zob. B. KUMOR, Historia Kosciola, cz. 7, Lublin 1991, s. 249-250. 
61. KLOCZOWSKI, Zakon Braci Kaznodziej6w w Polsce 1222-1972. Zarys dziej6w, [w:] Studia 

nad historiq dominikan6w w Polsce 1222-1972, red. J. Kloczowski, t. 1, Warszawa 1975, s. 115-
-116,120. 

7 Zob. M. DANILUK, Jandel Vincent Alexandre OP, kol. 959. 
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wizyty w klasztorach galicyjskich zwr6cil uwag~ przede wszystkim na fundamen
talne znaczenie zycia wsp61notowego oraz polecil jak najwierniejsze zachowy
wanie wszystkich przepis6w zawartych w konstytucjach zakonnych. To pierwsze 
spotkanie dominikan6w galicyjskich z przelozonym generalnym nie przynioslo 
znaczniejszych rezultat6w. Opozycja starszych zakonnik6w przyzwyczajonych 
do dotychczasowego sposobu zycia byla zdecydowana. Nie powiodla si~ takze 
pr6ba sprowadzenia do Rzymu niekt6rych zakonnik6w z Galicji celem uformo
wania ich wedlug zasad i ducha odnowionej obserwy. Wysilki reformatorskie 
w odniesieniu do klasztor6w galicyjskich podejmowal o. Jandel do konca swoich 
22-letnich rz<td6w, podobnie czynili jego bezposredni nast~pcy, i trudno przypu
scié, by nie pozostawily zadnego sladu, tyle tylko, ze zakres tego oddzialywania 
musial byé w istocie niewielki8

• 

Kolejne przejawy dzialan reformatorskich spotykamy w latach osiem
dziesi<ttych, kiedy prowincj~ galicyjsk<t wizytowal wikariusz generalny zakonu 
o. T. Anselmi (1884). PoloZyI on gl6wny nacisk na odnowienie Zycia wsp61nego 
wedlug wskazan papieza Leona xm9

• Na czele najwi~kszych i najwazniejszych 
dom6w prowincji zostali ustanowieni jako przeorzy Wloch i Czech, a kolejnemu 
Wlochowi powierzono odpowiedzialnosé za studia w prowincji. Z kolei w 1890 
prowincjalem galicyjskim zostal pochodz<tcy z Siedmiogrodu o. Pius Markl, 
a prowincj~ zwizytowal o. Antoni Thier, Niemiec. Dzialal on bardzo energicznie, 
mimo dezaprobaty starszych zakonnik6w zaprowadzil szereg zmian, m.in. usun<tl 
niekt6rych przeor6w i ustanowil nowych, nakazal scislejsze zachowanie klauzury, 
wreszcie nowy generaI, o. Andrzej Friihwirth (byly przelozony prowincji au
striackiej, niezwykle zasluzony dIa jej odnowy) powierzyl o. Thierowi rz<tdy 
w prowincji galicyjskiej. Ojciec Thier kierowal prowincj<t przez 12 lat (1891-
-1903), najpierw jako wikariusz, a nast~pnie jako prowincjal. Po nim prowincja
lem zostal Polak, o. Florian Bielat, kt6ry swoj<t formacj~ zakonn<t otrzymal juz 
w okresie zaprowadzanej OdnowylO. 

Ocenia si~, ze podejmowane w dw6ch ostatnich dziesi~cioleciach XIX 
wieku zabiegi reformatorskie doprowadzily do zmiany stylu zycia zakonnik6w 
i przyczynily si~ do podniesienia karnosci zakonnej. Nie nastqpilo natorniast prze
ksztalcenie struktury prowincji, w kt6rej nadal dominowaly klasztory wiejskie 
i w malych osrodkach miejskich z nieliczn<t obsad<t personaln<t, a formy dzialal
nosci zasadniczo pozostaly bez zmian. Przeobrazenia na tym ostatnim odcinku 
przyniosla dopi ero dzialalnosé polskich dominikan6w w okresie mi~dzywojen-

11 nym . 

8 J. KLOCZOWSKI, Zakon Braci Kaznodziej6w w Polsce, s. 120-122. 
9 TENZE, Dominikanie - Il. W Polsce, EK, t. 4, Lublin 1983, kol. 74. 

lO TENZE, Zakon Braci Kaznodziej6w w Polsce, s. 122-124. 
Il TarnZe, s. 123, 125. 
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Franciszkanie konwentualni 

Galicyjska prowincja franciszkanow konwentualnych w drugiej polowie XIX wie
ku skladala si~ z dwoch kustodii, lwowskiej i przemyskiej, i liczyla osiem klaszto
row: we Lwowie, Haliczu, Horyncu, Przemyslu, Kalwarii Paclawskiej, Sanoku, 
Krosnie oraz Krakowie. Ten ostatni zostal do niej wlqczony przez generala zako
nu w roku 1865 po kasacie prowincji polskiej. Pod sam koniec wieku (1899) 
przyj~to nowqplac6wk~ w Jasle. W 1883 roku bylo w prowincji 57 zakonnik6w, 
w 1892 ich liczba wzrosla do 83, a w 1908 do 111 12

• 

Sposob Zycia w okresie obowù,zywania zasad j6zefinskich, gdy wielu za
konnikow przez dlugi czas przebywalo poza klasztorem, pracujqc w duszpaster
stwie parafialnym, ulegl znacznemu rozluznieniu. Pierwsze inicjatywy majqce na 
celu powrot do wiemosci duchowi i prawu zakonnemu pojawily si~ juz w roku 
1839, gdy do Galicji przybyl (zapewne nieoficjalnie) general zakonu o. Aniol 
Bigoni. Po zapoznaniu si~ z sytuacjq istniejqcq w niekt6rych klasztorach wydal on 
dekret przypominajqcy zakonnikom najwaZniejsze przepisy konstytucji, zwlaszcza 
gdy chodzi o zachowanie ubostwa. Stosownie do wskazan generala rozwinql 
dzialalnosé owczesny prowincjal o. Bonawentura Grochowski. Zdolal on dopro
wadzié do tego, ze kongregacja definitorialna prowincji odbyta w 1840 roku 
wydala szereg dekretow majqcych na celu podniesé poziom Zycia w klasztorach. 
Polozono wowczas nacisk m.in. na wspolnq modlitw~ chorowq, klauzur~, stroj 
zakonny, administracj~ majqtkow oraz wychowanie nowicjuszy. Trzeba jednak 
stwierdzié, ze reformy te nie przyj~ly si~. Nie wprowadzono takZe rozporzqdzen 
generala o. Ludwika Marangoniego z roku 186713

• 

Nowe okolicznosci sprzyjajqce reformie zaistnialy pod koniec lat sie
demdziesiqtych, a w roku 1882 definitorium generalne uchwalilo, ze w calym 
zakonie naleZy zaprowadzié Zycie doskonale wspolne. Decyzja ta wpisywala si~ 
w nurt reformatorski w zakonach oparty na wytycznych Piusa IX. Istotq tak 
rozumianego zycia byla calkowita wsp6lnota d6br materialnych, wykluczajqca 
mozliwosé posiadania przez zakonnikow nawet drobnych sum pieni~dzy. Wpro
wadzenie tych zasad w zycie w niektorych prowincjach zakonu natrafilo na po
wazne trudnosci. Wynikaly one stqd, ze z jednej strony konstytucje urbanskie 
franciszkanow konwentualnych (zatwierdzone w 1628 przez Urbana VIII) po
zwalaly zakonnikom na przyjmowanie sum pieni~znych dIa siebie, byleby byly 
one przechowywane we wsp61nej kasie klasztomej, z drugiej zas przez minione 
dziesi~ciolecia wytworzyl si~ zwyczaj, ze pieni~.dze, nieraz zgromadzone w znacz
nej ilo sci, zakonnicy przechowywali u siebie i dowolnie nimi dysponowali. Poni e-

12 D.M. SYNOWIEC, Franciszkanie polscy 1772-1970, [w:] Zakony sw. Franciszka w Polsce w la
tach 1772-1970, red. J. R. Bar, cz. 2: Franciszkanie i Kapucyni, Warszawa 1978, s. 26-28. 

13 TarnZe, s. 56-57, 60. 
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waz tak wlasnie bylo r6wniez w prowincji galicyjskiej, generalo. Bonawentura 
Soldatic polecil prowincjalowi przeprowadzaé reform~ w pierwszym rz~dzie 
w oparciu o przepisy konstytucji, a zasady Zycia doskonale wsp6lnego, kt6re byly 
scislejsze niz normy konstytucji, stosowaé na razie tylko w wychowaniu nowo 
wst~puj&:cych do zakonu. Wedlug tych wskazan, odnow~ zycia zakonnego pro
wadzil prowincjal o. Samuel Rajss, wybrany na ten urz&:d w roku 1883. Trzeba 
jednak dodaé, ze pocz&:tki dzialan reformatorskich u franciszkan6w w Galicji przy
padaj&:jeszcze na czas prowincjalstwajego poprzednika, o. Innocentego Nycza14

• 

Do zaprowadzenia Zycia doskonale wsp61nego przyst~il o. Rajss dopiero 
pi~é lat p6iniej. Mialo si~ to dokonywaé poprzez indywidualne zobowi&:zanie si~ 
poszczeg61nych zakonnik6w do tego rodzaju Zycia poprzez zlozenie stosownej 
przysi~gi. Dnia 4 paidziemika 1888 roku on sam zlozyl takie zobowi&:zanie 
w formie przysi~gi, a kilkunastu innych zloZylo przyrzeczenie. Dia zakonnik6w, 
kt6rzy przyj~li t~ form~ zycia, generaI wyznaczyl w roku 1890 dwa klasztory: 
krakowski i lwowski. Sprawa jednak napotkala na znaczny sprzeciw. Starzy de
finitorzy zebrali si~ w klasztorze w Kalwarii Paclawskiej i wystosowali do gene
rala protest, w kt6rym zarzucali prowincjalowi dokonanie rozlamu w prowincji, 
bezprawne przeznaczenie gI6wnych klasztor6w dIa zelant6w oraz ze przez swoje 
listy ok6lne ubliza tym, kt6rzy trwaj&: przy dotychczasowym sposobie zachowania 
ub6stwa. W swej odpowiedzi generaI wezwal protestuj&:cych do nieprzeszkadzania 
reformie, a prowincjalowi zalecil, by post~powal roztropnie i by od starszych za
konnik6w domagal si~ jedynie zachowania wymog6w konstytucji. W nast~pnych 
latach liczba zachowuj&:cych zycie doskonale wsp61ne wzrastaIa, przeznaczano 
dIa nich kolejne klasztory (jako ostatni klasztor w Kalwarii Paclawskiej w roku 
1907). Nast~pc&: o. Samuela Rajssa na urz~dzie prowincjala zostal w roku 1892 
o. Leon Noras, kt6ry z wielkim taktem kontynuowal reform~, jednak w przeci
wienstwie do poprzednika wi~kszy nacisk poloZyI na peIne zachowywanie kon
stytucji przez wszystkich zakonnik6w. Wprawdzie kapitula generalna zakonu 
w roku 1891 orzekla, ze odt&:d w calym zakonie obowi&:zywaé b~dzie tylko Zycie 
doskonale wsp61ne, a w 1907 Pius X zakazal utrzymywania innej formy Zycia, 
jednak w prowincji galicyjskiej zostawiono starym zakonnikom swobod~ prakty
kowania dawnego stylu Zycia az do smierci. Uwaza si~, ze dzialania reformatorskie 
w galicyjskich klasztorach franciszkan6w konwentualnych zdolano pomyslnie 
przeprowadzié do konca XIX wieku15

• 

14 TarnZe, s. 62-64. 
15 TarnZe, s. 65-72; D.M. SYNOWIEC, Franciszkanie polscy w latach 1864-1914, [w:] Zakony 

jranciszkaJ1skie w Polsce, red. J. Kloczowski, t. 3: Franciszkanie w Polsce XIX wieku, Niepoka-
1an6w 1996, s. 217-220. - Na temat reformy u franciszkan6w ga1icyjskich wspomina takZe 
P.P. GACH, Zakony w Europie Srodkowo-Wschodniej (1773-1914), [w:] Zakony i klasztory w Europie 
Srodkowo- Wschodniej X-XX wiek, red. H. Gapski, J. K1oczowski, Lub1in 1999, s. 34. 
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Bernardyni 

Zakon Braci Mniejszych Obserwant6w, zwany w Poisce bemardynami, posiadai 
w Galicji prowincj(( utworzon<t po rozbiorach z cz((sci dawnych prowincji maIo
polskiej i ruskiej. Po kongresie wiedenskim do prowincji galicyjskiej nalezaly 
klasztory w Kalwarii Zebrzydowskiej, Tamowie, Dukli, Lezajsku, Przeworsku, 
Rzeszowie, Samborze, Brzezanach, Gwozdzcu, Krystynopolu, Leszniowie, Lwo
wie, Sokalu i Zbarazu. Po wcieleniu do Galicji Rzeczypospolitej Krakowskiej 
generaI zakonu w roku 1852 przyl<tczyl dwa kolejne klasztory dawnej prowincji 
malopolskiej, tj. w Krakowie i AlwemiI6

. W 1852 roku w 14 klasztorach prowincji 
galicyjskiej przebywaio 52 kapIan6w. 

W okresie poj6zefinskim, czyli po podpisaniu konkordatu mi((dzy Austri<t 
i Stoliq Apostolskil, sytuacja w klasztorach bemardynskich w Galicji pod wzgl((
dem kamosci przedstawiaia si(( podobnie jak w poprzednim okresie. Wprawdzie 
teraz klasztory wolne byly od jurysdykcji biskup6w i nie mogli oni z<tdaé wysy
lania kaplan6w zakonnych do obslugi parafii, jednak powstale w poprzednim 
okresie przyzwyczajenia i nawyki trwaly nadal. Trzeba jednak podkreslié, ze pro
wincjaIowie nie pozostawali wobec tego oboj((tni. W czasie cz((stych wizytacji 
zwracali uwag(( na niewIasciwosci, w razie koniecznosci stosowali kary, a przede 
wszystkim zachltcali do gorliwosci. Czynili to takZe w regulamie oglaszanych 
kurendach. Podobny kierunek dziaiania przejawiaIy kapituIy prowincjalne 17

• 

W opracowaniu dziej6w bemardyn6w polskich te go okresu pi6ra o. Wyczaw
skiego znajdujemy bardzo cenne wyjasnienie, w jaki spos6b praktykowane byIo 
w tym srodowisku Zycie wsp6lnotowe oraz na czym polegaly niedostatki na tym 
odcinku. Przede wszystkim autor podkrdla, ze zycie wsp6lne w klasztorach 
w swoich gI6wnych formach zawsze byIo zachowywane. Zakonnicy mieszkali 
w klasztorach, uczestniczyli w modlitwach ch6rowych, wsp6lnie spozywali po
silki, przelozony zaopatrywal ich w odziez, wsp6lnymi silami wykonywali prac(( 
duszpastersk<t we wlasnych kosciolach, z klasztoru mogli wychodzié tylko za 
zezwoleniem gwardiana, a na nieobecnosé dluzsz<t niz trzy dni musieli uprzednio 
uzyskaé zgodlt prowincjaIa. Natomiast jedynym powaZnym uchybieniem byIo po
siadanie i dysponowanie pieniltdzmi. Zakonnicy otrzymywali je od dobrodziej6w, 
najczltsciej przy wykonywaniu poslug duszpasterskich, a ponadto od dawna ugrun
towal si(( zwyczaj, ze dwie msze w tygodniu kaplan bemardynski odprawial na 

16 K. GRUDZINSKI, Odnowa Galicyjskiej Prowincji BernardynDw pw. Niepokalanego Poczçcia 
N.MP. w II polowie XIX W., [w:] Zakony franciszkanskie w Polsce, red. J. Kl:oczowski, t. 3: Fran
ciszkanie w Polsce XIX wieku, Niepoka1anDw 1996, s. 239; TENZE, Bernardyni w latach 1772-
-1970, [w:] Zakony sw. Franciszka w Polsce w lafach 1772-1970, red. J. R. Bar, cz. 3: Zakon Braci 
Mniejszych-FranciszkanDw, Warszawa 1978, s. 31-32. 

17 H.E. WYCZAWSKI, Bernardyni polscy, t. 3: 1772-1946, Ka1waria Zebrzydowska 1992, s. 251, 
261. 
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swoj~ intencj~. Pocz~tkowo zakonnicy odprawiali je bez stypendi6w, z czasem 
jednak zacz~li je przyjmowaé i swobodnie nimi dysponowaé. Definitorzy i patres 
provinciae mieli takie wolne msze sw. nawet cztery w tygodniu. Gromadzone 
w ten spos6b pieni~dze zakonnicy przeznaczali na drobne fundacje, np. obrazu 
czy jakiegos sprz~tu do kosciola, wspierali z nich krewnych lub tez oddawali 
gwardianowi jako "ofiar~ na klasztor". Niekiedy obracali je na wlasny uzytek, 
kupuj~c np. lzejsze sukno na habit. Prowincjalowie interweniowali w tej sprawie, 
aIe nie poprzez zakaz kontynuowania praktyki mszy wlasnych, lecz zabraniaj~c 
przetrzymywania owych pieni~dzy w celach i nakazuj~c zlozenie ich jako depo
zytu w kasie klasztornej, r6wnoczesnie zabraniali indywidualnych staran o tego 
rodzaju stypendia wsr6d wiernych; nalezalo zwracaé si~ o nie do gwardian6w. 
Wlasnie owo posiadanie pieni~dzy i dysponowanie nimi uwazano za naduZycie, 
kt6re w pierwszym rz~dzie godzilo w doskonale Zycie wsp6lne18

. 

Jesli chodzi o dzialania reformatorskie w prowincji galicyjskiej, opr6cz 
wspomnianych staran prowincjal6w i kapitul prowincjalnych maj~cych na celu 
eliminowanie zaniedban oraz promocj~ gorliwosci i wiernosci prawu zakonne
mu, wymienié nalezy przyjazd do Galicji i obecnosé na kapitule prowincjalnej 
w roku 1882 generala zakonu o. Bernardyna Dal Vago19

, co juz samo w sobie bylo 
wydarzeniem niezwyklym, jako ze byl to drugi w dziejach przypadek, by mini
ster generalny osobiscie goscil w k1asztorach polskich. W swoich przem6wieniach 
podczas kapituly generaI nakreslil calosciowy obraz Zycia zakonnego w oparciu 
o prawodawstwo zakonu, r6wnoczesnie koryguj~c bl~dne postawy, jakie w mi
nionym okresie zakorzenily si~ w prowincji galicyjskiej, w tym zwlaszcza co 
do zachowywania slubu ub6stwa. Przypomnial, ze kazdy zakonnik, skladaj~c pro
fesj~, zobowi~zal si~ do zycia bez jakiejkolwiek wlasnosci prywatnej, st~d tez 
jako srodki uzdrowienia istniej~cego stanu polecil wychowanie nowych poko
len zakonnik6w wedlug zasad doskonalego ub6stwa oraz wyzbycie si~ posiada
nych pieni~dzy przez starszych i zaniechanie dotychczasowej praktyki na tym 
odcinku20

. 

Na wspomnianej kapitule prowincjalem zostal wybrany o. Norbert Goli
chowski. Jako zapalony zwolennik reformy wkr6tce przyst<ijJil do jej zaprowa
dzania w podleglych mu klasztorach. W paidzierniku 1883 sam zobowi~zal si~ 

18 TarnZe, s. 261-263. 
19 Bemardyn Dal Vago (1822-1895), do Zakonu Braci Mniejszych Refonnat6w wstqpil w 1839, 

prokurator genera1ny refonnat6w w 1862-1869, z nominacji Piusa IX generaI calego Zakonu Braci 
Mniejszych w 1869-1889, od 1892 arcybiskup tytu1amy Sardyki. S.B. BRZUSZEK, Sluga Boiy Ber
nardyn Dal Vago z Portogruaro (1822-1895). Odnowiciel i apostoljednosci Zakonu Braci Mniej
szych, [w:] Zjednoczenie Zakonu Braci Mniejszych w 1897 r. Geneza - Przebieg - Konsekwencje, 
opr. A. J. Szteinke, A.S. Warot, K.R. Prokop, Poznan 2001, S. 92-113. 

20 H.E. WYCZA,?,SKI, Bernardyni polscy, S. 264-266; K. GRUDZiNSKI, Odnowa Galicyjskiej Pro
wincji Bernardyn6w, s. 242-243. 
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publicznie do pemego zachowania regul Zycia wspolnego, skladaj,!:c rownoczesnie 
zgromadzone przez siebie pieni,!:dze do kasy prowincji. Podejmowanie tego zobo
wi,!:zania szlo jednak bardzo powoli. Uwa:la si~, :le przyczyn,!: te go byl sposob 
post~powania samego prowincjala, ktory opracowanym i ogloszonym regulami
nem, jaki mial odt,!:d obowi,!:zywaé w klasztorach o :lYGiu doskonale wspolnym, 
odstraszyl zakonnikow od skladania dek1aracji o przyst1jpieniu do nurtu odnowy. 
Regulamin byl nadzwyczaj rygorystyczny i obejmowal bardzo szczegolowe nor
my dotycz,!:ce nie tylko porz,!:dku dziennego, aIe takze umeblowania celi, odzie
Zy, posilkow, a nawet sposobu odbywania rekreacji. Nic wi~c dziwnego, :le jego 
krytyki dokonali nawet zwolennicy reformy, uwa:laj,!:c, :le jest on calkowicie obcy 
duchowi sw. Franciszka. Prowincjal zamierzal obsadzaé zakonnikami, ktorzy zo
bowi,!:zali si~ do odnowionego Zycia wspolnego (zacz~to ich nazywaé komunista
mi, a sam,!: reform~ komun<0, kolejno klasztory we Lwowie, Sokalu, Rzeszowie, 
Le:lajsku i Krakowié1

• 

O wiele skuteczniej reform~ krzewili dwaj kolejni prowincjalowie, o. Lu
kasz Dankiewicz i o. Apolinary Gargulinski. Podchodzili oni do calej sprawy 
w sposob bardziej wywa:lony, koncentruj,!:c si~ na samej jej istocie, co spowodo
walo, :le coraz wi~cej zakonnik6w deklarowalo sw6j akces. Kiedy w 1899 roku 
nast1jpilo w Galicji pol,!:czenie prowincji bemardynow i reformat6w, przy starym 
stylu zachowywania ub6stwa pozostalo zaledwie kilku22

• Postanowiono w6wczas, 
:le naleZy ich umiescié w jednym klasztorze, a takZe orzeczono, :le moc,!: konsty
tucji apostolskiej Leona XIII Felicitate quadam (1897), dokonuj,!:cej wewn~trz
nego zjednoczenia w Zakonie Braci Mniejszych, utracili oni czynne i bieme prawo 
glosu we wszelkich wyborach23

• 

Reformaci 

W pierwszej polowie XIX wieku galicyjska prowincja reformat6w pw. Matki 
Boskiej Bolesnej obejmowala osiem klasztor6w: w Bieczu, Jaroslawiu, K~tach, 
Przemyslu, Rawie Ruskiej, S,!:dowej Wiszni, Wieliczce i Zakliczynie. Po kasacie 
klasztor6w w Kr6lestwie zostal do niej inkorporowany w roku 1865 klasztor 
w Krakowie, a pod koniec wieku (1896) przybyly dwie nowe fundacje we Lwo-

21 H.E. WYCZAWSKI, Bernardyni polscy, s. 267-268. 
22 TarnZe, s. 268, 271-273. 
23 Tamze, s. 306. - W rzeczywistosci konstytucja Felicitate quadam nie zawiera takiego 

stwierdzenia. Zob. Konstytucja apostolska "Felicitate quadam" papieia Leona XIII o potrzebie 
przywroceniajednosci Zakonu Braci Mniejszych, trum. W. Michalczyk, [w:] Zjednoczenie Zakonu 
Braci Mniejszych w 1897 roku, s. 21-29. 
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wie i Wicyniu kolo Zloczowa. Liczba zakonnik6w z 76 w roku 1860 wzrosla do 
151 w roku 189924

• 

W klasztorach reformackich przez caly wiek XIX zauwaza si~ ustawiczne 
starania o zachowanie calosci obserwy zakonnej. W takim duchu wypowiadaly 
si~ kapituly prowincjalne, o to zabiegali kolejni prowincjalowie. Faktycznie jed
nak Zycie klasztorne dotykaly rozmaite bol~czki, wsr6d kt6rych naleZy wymienié 
mal~ liczb~ zakonnik6w we wsp6lnotach, koniecznosé pracy w parafiach, do
tkliwy niedostatek i wreszcie uchybienia na odcinku karnosci i zachowywania 
prawa zakonnego. TakZe u reformat6w przyj~l si~ zwyczaj odprawiania przez 
kaplan6w pewnej liczby mszy sw. na wlasn~ intencj~ i przyjmowania za nie sty
pendi6w, kt6re nast~pnie obracali oni na osobiste wydatki. Spraw~ t~ zaj'tl si~ 
kongres kapitulny prowincji w roku 1872 i usankcjonowal istniej~q praktyk~, 
stwierdzaj~c, ze ze wzgl~du na panuj~c~ droZyzn~ ojcowie mog~ odprawiaé msze 
wedlug wlasnej intencji i przyjmowaé za nie stypendia. Definitorom aktualnym 
pozwolono na osiem takich mszy w miesi~cu, definitorom habitualnym na szesé, 
a pozostalym kaplanom na cztery msze, natomiast wysokosé stypendium ustalo
no na 2 zlote za msze ciche i 5 zlotych za spiewane. Pieni~dze uzyskane z te go 
tytulu nalezalo przechowywaé u przelozoneg025

• 

W nast~pnym dziesi~cioleciu r6wniez w prowincji reformat6w galicyjskich 
zostala podj~ta re forma maj~ca na celu przywr6cenie zycia opartego na pelnej 
wsp6lnocie wszystkich d6br materia1nych. Temu wlasnie sluZyla dwukrotna wi
zyta generala zakonu o. Bernardyna Dal Vago w roku 1882 (przy okazji jego 
udzialu w kapitule prowincjalnej u bernardyn6w) oraz w roku 1884, gdy prze
wodniczyl on kapitule prowincji reformackie/6

. Ten takZe generaI w roku 1889 
dokonal uniewaznienia wspomnianego dekretu o wolnych intencjach mszalnych, 
jako niezgodnego z prawem zakonu, co spotkalo si~ z protestem niekt6rych za
konnik6w uwazaj~cych, ze dotychczasowa praktyka pozyskiwania pieni~dzy 
i dysponowania nimi byla jak najbardziej uzasadniona, gdyz przelozeni zaopatruj~ 
potrzeby zakonnik6w w stopniu dalece niewystarczaj~cym27. 

Podobnie jak u bernardyn6w, takZe u reformat6w stopniowo zaprowadzano 
zasady zycia wsp6lnego. Przekazane w tym wzgl~dzie rozporz~dzenia generala 
realizowal prowincjal o. Joachim Maciejczyk. Liczba przyjmuj~cych i zachowu
j~cych pelne Zycie wsp6lne wzrastala coraz bardziej. W roku 1901 przy dawnych 

24 A. SROKA, Prowincja MB. Bolesnej w Galicji (1815-1899), [w:] Zakony sw. Franciszka 
w Polsce w latach 1772-1970, red. J.R. Bar, cz. 3: Zakon Braci Mniejszych - Franciszkanow, 
Warszawa 1978, s. 187,210. 

25 TarnZe, s. 195. 
26 S.B. BRZUSZEK, Sluga Boty Bernardyn Dal Vago z Portogruaro, s. 99-100. 
27 A. SROKA, Prowincja MB. Bolesnej w Galicji, s. 195-196. 
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zasadach zachowywania slubu ubostwa pozostawalo juz tylko szesciu zakonnikow 
reformackich28. 

Kapucyni 

Ga1icyjska prowincja kapucynow uksztaltowala si~ ostatecznie w roku 1810 i przez 
kilka dziesi~cioleci obejmowala pi~é k1asztorow: w Krosnie, Kutkorzu, Olesku, 
Rozwadowie i S~dziszowie. W roku 1855 w konwentach tych przebywalo 25 
zakonnikow (13 kaplanow i 12 braci, brak bylo natomiast klerykow). Klasztor 
krakowski, nie bez trudnosci, zostal whlczony do prowincji decyzj,!: generala 
w roku 186529. 

Takze w zyciu kapucynow galicyjskich jozefinizm dokonal niemalego 
spustoszenia; historycy zakonu oceniajlb ze w polowie XIX wieku prowincja 
znajdowala si~ w stani e upadku30. Druga polowa te go wieku charakteryzuje si~ 
nieustannymi staraniami o podniesienie poziomu Zycia zakonnego, ktore podej
mowane byly zarowno ze strony wladz generalnych, jak i na poziomie prowincji. 
Z pewnosci,!: wielkie znaczenie mialo przywrocenie wolnosci kontaktow klaszto
row z przelozonymi w Rzymie. Juz pi~é 1at po zawarciu konkordatu, do Galicji 
przybyl generalo. Mikolaj Bacchini, ktory wraz z bylym definitorem genera1nym 
o. Maurycym z Kanitz dokonal wizytacji klasztorow i pozostawil szereg ordyna
cji dotycz,!:cych wypelniania obowi,!:zkow zakonnych oraz sprawowania sruzby 
Bozej, m.in. nakazal nalezyte odprawianie modlitw chorowych, zaprowadzenie 
jednolitego horarium we wszystkich klasztorach, zachowanie k1auzury, przy
pomnial zasady zarz,!:dzania dobrami materialnymi, a wreszcie domagal si~ 
wprowadzenia Zycia wspo1nego31 . W tej ostatniej kwestii chodzilo z pewnosci,!: 
o wyeliminowanie posiadania pieni~dzy i dysponowania nimi przez poszczego1-
nych zakonnikow. W nast~pnych dziesi~cioleciach prowincj~ odwiedzali kolejni 
komisarze 1ub wizytatorzy generalni (np. w 1867 o. Maurycy z Kanitz, w 1872 
o. Hilary Martinetz, w 1882 o. Alfons z Tata)32. 

Na rzecz odnowy Zycia zakonnego niestrudzenie pracowali prowincjalo
wie (tu wymienié trzeba o. Floriana Janoch~), przede wszystkim przeprowadza
j'!:c regu1amie wizytacje klasztorow. W encyklikach powizytacyjnych zach~cali 
do powrotu do pierwotnej obserwy zakonnej i wskazywali konkretne sposoby jej 

28 TarnZe, s. 209-210; H.E. WYCZAWSKI, Bernardyni polscy, s. 309. 
29 K. GADACZ, Powstanie prowincji galicyjskiej kapucynDw, jej rozwDj i zmiana nazvry na kra

kowskq 1781-1970, [w:] Zakony sw. Franciszka w Polsce w latach 1772-1970, red. J.R. Bar, cz. 2: 
Franciszkanie i Kapucyni, Warszawa 1978, s. 203, 209 

30 J. MARECKI, R. PREJS, Zarys historii kapucynDw w Polsce, Krak6w 2004, s. 59. 
31 TarnZe, s. 59-60; K. GADACZ, Powstanie prowincji galicyjskiej kapucynDw, s. 206-207. 
32 TarnZe, s. 207, 209. 
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realizacji. Nadal jednak trwala praktyka dawania zakonnikom corocznie pewnej 
sumy pieni~dzy na osobiste wydatki, a kaZdy kaplan mial prawo do odprawiania 
dwoch mszy w tygodniu na wlasn~ intencj~. Liczba zakonnikow wzrastala bar
dzo powoli, wielu z nich bylo w podeszlym wieku i schorowanych33

. Niemniej 
stopniowo zmienial si~ styl Zycia w prowincji, a w klasztorach znajdujemy za
konnikow wiernych swemu powolaniu i odznaczaj~cych si~ swi~tobliwosciq, by 
wymienié o. Waclawa Nowakowskiego, o. Leandra Lendziana czy br. Stefana 
Rembiszewskieg034

• 

Zabiegi o reform~ kontynuowane byly tald:e w pierwszych dziesi~ciole
ciach XX wieku. Podkresla si~ duze znaczenie wizytacji generalnej przeprowa
dzonej w roku 1908 przez o. Benona Aurachera. Szereg norm reguluj~cych zycie 
klasztorne - bardziej lub mniej trafnych - wydali kolejni przelozeni prowincji, 
o. Augustyn Watras (1910) i o. Konstanty Jaron (1913). Jednak rozkwit nast~il 
dopiero w okresie mi~dzywojennym, zwlaszcza dzi~ki kieruj~cemu komisariatem 
krakowskim przez cztery kadencje o. Czeslawowi Szuberowes. 

Karmelici bosi w Czernej 

Wi~kszosé k1asztorow karme1itow bosych, ktore w wyniku pierwszego i trzeciego 
traktatu rozbiorowego znalazly si~ pod panowaniem austriackim, zostaia zniesiona 
w okresie kasat jozefinskich. Taki los spotkal konwenty w Wisniczu, Lwowie, 
Przemyslu, Milatynie i Krakowie (sw. Michal). Po kongresie wiedenskim zlikwi
dowano za spraw~ biskupa przemyskiego klasztor-twierdz~ w Zagorzu36

. Ocalal 
jedynie klasztor w Czernej, ktory w XVII i przez wi~kszosé XVIII wieku pelnil 
rol~ eremu. Pod wzgl~dem organizacji zakonnej az do kasaty klasztorow w Kro
lestwie Polskim w roku 1864 nalezal on do prowincji polskiej. Wraz z zanikni~
ciem tej prowincji przeszedl pod bezposredni zarz~d definitorium generalnego, 
a w 1867 generaI zakonu ustanowil jego przeora komisarzem generalnym zarowno 
dIa karmelitow w Czernej, jak i karme1itanek bosych w Krakowie na Wesolel7

• 

Wznowienie bezposrednich kontaktow przelozonych generalnych z k1asz
torem czernenskim datuje si~ od roku 1851. W ci~ nast~pnych 25 lat odwiedzilo 
Czern~ czterech kolejnych generalow, a ponadto klasztor wizytowali z mandatu 

33 J. MARECKI, R. PREJS, Zarys historii kapucynDw w Polsce, s. 60-61. 
34 K. GADACZ, Powstanie prowincji galicyjskiej kapucynDw, s. 213-214. 
35 TarnZe, s. 210,214; J. MARECKI, R. PREJS, Zarys historii kapucynDw w Polsce, s. 60, 62, 64. 
36 B.J. WANAT, Zakon KarmelitDw Bosych w Polsce. Klasztory karmelitDw i karmelitanek bo-

sych 1605-1975, Krak6w 1979, s. 186, 199-200,274,368,530-531,544. 
37 P.F. NEUMANN, Die unbeschuhten Karmeliten in Galizien (1880-1911). lhre Reform und 

Entwicklung im Kontext des Erneuerungsprozesses des Ordens in Osterreich-Ungarn, Roma 1998, 
s. 154. 
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generala czterej inni zakonnicy. Wlasnie ze sprawozdan wizytacyjnych najlepiej 
mozna poznaé stan wewn~trzny klasztoru. Przeprowadzaj~cy wizytacj~ w roku 
1861 o. Grzegorz Barth, wikariusz prowincjalny semiprowincji austriackiej, stwier
dzil w re1acji przeslanej do wladz generalnych, ze wprawdzie zakonnicy w Czer
nej nie dopuszczaj~ si~ czynow gorsz~cych, aIe ich Zycie dalece odbiega od norm 
prawodawstwa zakonnego i koscielnego. Jedn~ z przyczyn takiego stanu rzeczy 
upatruje wizytator w utrudnionej l~cznosci z przelozonymi na szczeblu prowin
cji, jak rowniez braku kontaktow z przelozonymi generalnymi. Nieprzestrzeganie 
prawa oraz nieznajomosé nowych norm prawnych powodujq, ze istniej~ uzasad
nione obawy co do waznosci takich aktow, jak wyb6r przeora, przyjmowanie do 
nowicjatu, skladanie profesji etc. Wizytator mowi o istnieniu dwoch nowicjatow 
w prowincji (Warszawa i Czema), w~tpi jednak, czy zostaly one kanonicznie ery
gowane. Ma takZe powazne obawy co do waznosci wyboru aktualnego przeora. 
Rowniez magister nowicjatu nie spelnia wymaganych prawem warunkow, bowiem 
zaledwie przed pi~ciu laty zloZyl sluby, a kaplanemjest dopiero rok. Oprocz wie1u 
przypadkow ignorancji prawa, rzucaj~ si~ w oczy liczne niedoci~ni~cia i wy
kroczenia na odcinku dyscypliny klasztomej. Przeor za wzorem dwoch swoich 
poprzednikow jest rownoczesnie prokuratorem konwentu (wbrew konstytucjom) 
i przewaznie przebywa w maj~tku klasztomym. Dyskretami s~ dwaj najmlodsi 
ojcowie zgromadzenia, mianowani przez prowincjala na Zyczenie przeora. Jeden 
z dyskretow mieszka w Krakowie jako kape1an przy klasztorze karmelitanek bo
sych. Nie odbywa si~ cotygodniowa kapitula win, nie ma zebran rady klasztomej 
(tzw. dyskretorium), glosowania na nowicjuszy odbywaj~ si~ nieregulamie. Roz
myslanie odprawiane jest rzadko, podobnie wspolna modlitwa brewiarzowa. Nie 
ma wspolnej rekreacji, natomiast zakonnicy odwiedzaj~ si~ w celach. Ojcowie co 
miesi~c otrzymuj~ pieni~dze na osobiste wydatki. Nie zachowuj~ calkowitej ab
stynencji od mi~sa, dokonali zmian w stroju zakonnym. Nie zachowuj~ obowi~
zuj~cego milczenia. Klasztor opuszczaj~ cz~sto i dowolnie38

• W podobny sposob 
mowi~ o Zyciu w Czemej protokoly wizytacyjne z innych lat. 

Jako remedium na taki stan rzeczy wizytatorzy dosé zgodnie proponowali 
przyl~czenie klasztoru do semiprowincji austriackiej, gdzie odnowa Zycia zakon
nego juz zostala przeprowadzona. Dia prawnego urzeczywistnienia unii Czemej 
z klasztorami austriackimi definitorium generalne podj~lo konkretne kroki juz 
w roku 1862, uzyskuj~c zezwolenie Kongregacji Biskupow i Zakonnikow, jed
nak ze wzgl~du na wybuch powstania styczniowego, a takze przewiduj~c sprze
ciw zakonnikow klasztoru czemenskiego, od realizacji te go zamiaru odst<ijJiono. 
Do sprawy powrocono 12 lat pozniej. Dnia 15 listopada 1875 roku definitorium 
generalne przyl~czylo klasztor w Czemej do semiprowincji austriackiej, wydaj~c 
szereg decyzji szczegolowych, z ktorych najwazniejsz~ bylo postanowienie, ze 

38 Tamze, s. 170-173. 
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az do odwolania nowicjusze Polacy maj~ odbywaé nowicjat nie w Czernej, lecz 
w Grazu, a klerycy studiowaé w jednym z kolegiow austriackich. TakZe po ukon
czeniu studiow i przyj~ciu swi~cen mlodzi ojcowie Polacy pozostan~ w klaszto
rach austriackich az do czasu odnowienia obserwy w Czerne/9

. 

Zakonnicy w Czernej okazali niech~é wzgl~dem decyzji definitorium, nie 
zmienil si~ tez styl ich Zycia; wydaje si~, ze do takiej zmiany nie byli nawet 
zdolni. Stan taki utrzymywal si~ przez nast~pne cztery lata. Jedynym pozytyw
nym nast~pstwem wymienionych wyzej ustalen bylo to, ze trzej kandydaci, kto
rzy w latach 1877-1879 poprosili o przyj~cie do zakonu, skierowani zostali do 
nowicjatu w Grazu. Jednym z nich byl 42-letni Jozef Kalinowski, pozniejszy 
ojciec Rafal, oraz dwaj kaplani z zakonu karmelitow dawnej obserwy. Pozyska
nie tych trzech kandydatow bylo w glownej mierze zaslug~ poznanskich karme
litanek bosych, kt6re po likwidacji ich klasztoru w czasie Kulturkampfu osiadly 
w Krakowie przy ul. Lobzowskiej i podj~ly energiczne starania o reform~ klasz
toru w Czernej. One tez w znacznej mierze przyczynily si~ do tego, ze pod 
koniec roku 1879 definitorium generalne podj~lo decyzj~ o urzeczywistnieniu tej 
reformy. Poniewaz semiprowincja austriacka z powodu brak6w personalnych nie 
byla w stanie sama dokonaé te go dziela, zarz~d generalny zwr6cil si~ o pomoc do 
klasztorow belgijskich i francuskich40

• 

W maju 1880 roku przybyla do Czernej pierwsza grupa zakonnik6w, ma
j~cych przej~é klasztor i zaprowadzié w nim regularne zycie zakonne, kolejni 
dol~czyli do nich w nast~pnych miesi~cach. Nowe zgromadzenie tworzyli dwaj 
ojcowie i trzej bracia z klasztor6w austriackich, czterej ojcowie z prowincji akwi
tanskiej i jeden z prowincji flandro-belgijskie/1

• Przeorem klasztoru zostal miano
wany o. Bertold Schormann, b~d~cy rDwnoczesnie przelozonym semiprowincji 
austriackiej; dnia 1 czerwca oficjalnie obj~l on urz~d. Spraw~ wymagaj~c~ moz
liwie szybkiego rozstrzygni~cia byl dalszy los zakonnik6w tworz~cych dotych
czas zgromadzenie klasztorne. Oczekiwano od nich deklaracji, czy przyl~cz~ si~ 
do obserwant6w i b~d~ w perni zachowywali odnowiony porz~dek klasztorny, czy 
tez klasztor opuszcz~. Trzeciej mozliwosci, tj. by nie zachowuj~c calej obserwy, 
pozostali w klasztorze, nie brano pod uwag~. Dotychczasowa wsp6lnota skladala 
si~ z pi~ciu OjCDW. Pelni~cy dot~d obowi~zki przeora o. JozefTyrka postanowil 

39 Cz. GIL, o. Rafal Kalinowski 1835-1907, Krak6w 1984, s. 174, 178-180. 
40 P.F. NEUMANN, Die unbeschuhten Karmeliten in Galizien, s. 184-187. 
41 Z klasztor6w austriackich przybyli o. Bertold Schormann, o. Brokard Losert, br. Awertan 

Schindler, br. Tomasz Wagner, br. Waclaw Zrno, z prowincji akwitanskiej o. Adrian Maria 
Dubourdieu, o. Fulgenty Za1duegui, o. Bartlomiej Dfaz de Cerio y Vinaspre, o. Ian Chrzciciel 
Bouchaud, z prowincji flandro-belgijskiej o. Andrzej Gatzweiler. Biogramy tych zakonnik6w zob. 
P.F. NEUMANN, Karmelici bosi w klasztorach polskich w okresie ich przynaleinosci do austriackiej 
prowincji zakonu (1875-1911), [w:] Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Ksiega jubileuszowa, 
red. Cz. Gil, Krak6w 2005, s. 182-287. 
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przyhlczyé si~ do nowego zgromadzenia. W klasztorze pozostal takZe 74-letni 
o. Onufry Pi~tkiewicz, w6wczas juz powaznie chory. Natomiast trzej pozostali 
ojcowie wybrali sekularyzacj~. Po przeprowadzeniu koniecznych formalnosci 
zostali przyj~ci w szeregi kleru diecezji krakowskiej i w pazdziemiku opuscili 
Czemé!, udajllc si~ na wyznaczone przez biskupa plac6wki duszpasterskie42

. 

Gdy tylko uksztattowal si~ gl6wny trzon nowej wsp6lnoty, zaprowadzone 
zostalo regulame Zycie zakonne, zgodne z przepisami reguly i konstytucji zakonu. 
Jako gl6wne elementy tego sposobu Zycia naleZy wymienié: wsp61nie odmawiane 
w ch6rze zakonnym oficjum brewiarzowe, dwie godziny modlitwy myslnej (jed
na rano, druga wieczorem), wsp6lnie sp~dzanll rekreacj~ w poludnie i wieczo
rem, czytanie w czasie obiadu i kolacji, cotygodniowll kapitul~ win, éwiczenia 
pokutne, tj. dyscyplin~ odbywanll trzy razy w tygodniu, calodniowe wsp6lne 
rekreacje raz w miesillcu, calkowitll abstynencj~ od spozywania mi~sa. Ukoro
nowaniem bylo zaprowadzenie nocnych modlitw ch6rowych43

• W czerwcu zostal 
w klasztorze erygowany nowicjat. W pierwszym roku jego istnienia przyj~to 
czterech kandydat6w. Na koniec roku 1880 wsp6lnot~ klasztoru w Czemej tworzy
lo dziesi~ciu ojc6w i czterech braci. Zespalal ich wsp61ny cel i zapal w pelnieniu 
klasztomej obserwy, z drugiej strony zgromadzenie bylo bardzo zr6znicowane 
pod wzgl~dem narodowosciowym, skladalo si~ bowiem z trzech Austriak6w, 
czterech Polak6w, dw6ch Francuz6w, dw6ch Hiszpan6w, Belga, Morawianina 
i Czecha. Taki sklad wsp6lnoty utrzymal si~ przez mniej wi~cej dwa lata. Potem 
pi~ciu obcokrajowc6w zostalo skierowanych do innych klasztor6w, a dwaj zmarli 
w Czemej. Odpowiedzialnosé za kontynuacj~ rozpocz~tego dziela przej~li teraz 
wspomniani trzej ojcowie Polacy, kt6rzy wstilPili do nowicjatu w Grazu przed 
rokiem 1880, wspomagani przez dw6ch ojc6w (Hiszpana i Francuza) z prowincji 
akwitanskiej, kt6rzy pozostali w klasztorach galicyjskich przez ponad 30 lat. 
Z biegiem lat wsp6lnota powi~kszala si~ stopniowo o kolejnych wychowank6w 
nowicjatu czemenskiego, co pozwolilo na zalozenie dw6ch nowych dom6w zakon
nych: najpierw w Wadowicach (1892), a nast~pnie w Krakowie (1909). Istnienie 
trzech klasztor6w z 52 zakonnikami pozwolilo w roku 1911 na oddzielenie ich 
od prowincji austriackiej i utworzenie semiprowincji polskie/4

. 

Podsumowanie 

Odnowa Zycia zakonnego w wymienionych pi~ciu galicyjskich prowincjach men
dykant6w oraz w klasztorze karmelit6w w Czemej miesci si~ w szerokim nurcie 

42 TarnZe, s. 164. 
43 P.F. NEUMANN, Die unbeschuhten Karmeliten in Galizien, s. 192-193. 
44 P.F. NEUMANN, Karmelici basi w klasztarach palskich, s. 164-167. 
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odrodzenia zakon6w, jaki rozwin'lJ si~ w Koscie1e w drugiej polowie XIX wieku. 
Dzialania te opieraly si~ na decyzjach i normach wydawanych przez Sto1ic~ Apo
sto1sk't, realizowanych nast~pnie przez generalne wladze poszczeg6lnych zako
n6w. Na terenie Galicji takie oddzialywanie przelozonych rzymskich stalo si~ 
mozliwe dzi~ki konkordatowi z roku 1855. 

Istot'!: odnowy byl powr6t do gorliwego zycia zgodnego z duchem i pra
wem zakonnym oraz nowymi normami koscielnymi. W realizacji dzieÌa gl6wna 
rola przypadala wladzom generalnym wsp61not zakonnych. Generalowie lub od
de1egowani przez nich zakonnicy regulamie wizytowali klasztory galicyjskie, 
niekiedy przewodniczyli kapitulom prowincji i pozostawali w stalym kontakcie 
z prowincjalami, kt6rzy z kolei podejmowali wysilek realizacji zasad odnowy 
w Zyciu poszczeg6lnych zakonnik6w i wsp61not poprzez wizytacje, pisma ok6lne 
oraz konkretne inicjatywy i decyzje. 

Dzialania reformatorskie we wszystkich przedstawionych tu srodowiskach 
napotykaly na znaczne opory i trudnosci. Cz~sto ordynacje wizytator6w i przelo
zonych pozostawaly bezowocne. Dochodzilo takZe do sprzeciwu ze strony zakon
nik6w przyzwyczajonych do ustalonego w poprzednich dziesi~cioleciach stylu 
zycia, byly protesty kierowane do wladz generalnych, a gdy te nie przynosily 
oczekiwanego skutku, niekt6rzy przyjmowali postaw~ uporu. Trzeba jednak przy
znaé, ze wi~kszosé zakonnik6w wsp6lpracowala w dziele odnowy, natomiast 
nowo wst~puj,!:cy do zakonu byli juz formowani wedlug odnowionych zasad 
obserwy, co gwarantowalo, ze z uplywem lat cala spolecznosé prowincji b~dzie 
wolna od dawnych przyzwyczajen i praktyk. 

Sytuacja klasztoru w Czemej pod wieloma wzgl~dami r6znila si~ od po
lozenia innych zakon6w zebrz,!:cych. Dominikanie i wszystkie zakony francisz
kanskie posiadaly w Galicji odr~bne prowincje, kt6re skladaly si~ z kilku lub 
kilkunastu klasztor6w, a liczba zakonnik6w w polowie XIX wieku ksztahowala 
si~ w poszczeg6lnych prowincjach na poziomie od 25 do kilkudziesi~ciu os6b. 
Klasztor zas w Czemej byl jedynym domem karmelit6w bosych na terytorium 
Galicji, a w roku rozpocz~cia jego reformy mieszkalo w nim zaledwie pi~ciu za
konnik6w. Ten brak oparcia w strukturze normalnie funkcjonuj,!:cej prowincji oraz 
mala liczba zakonnik6w, ludzi zapewne dobrych, aIe co najwyzej przeci~tnych, 
prowadz,!:cych swoisty, uksztahowany przez dziesi~ciolecia trwania w trudnych, 
a nawet wprost niesprzyjaj,!:cych dIa Zycia zakonnego warunkach, powodowaly, ze 
w przypadku karmelit6w czemenskich brakowalo potencjalu, w oparciu o kt6ry 
moglaby nast<jpié gruntowna i rzetelna odnowa. 

St,!:d tez dzialania reformatorskie, jakie wobec tego konwentu podj~li prze
lozeni generalni, mialy charakter bardzo radykalny, a zarazem w dUZym stopniu 
odmienny niz w zaprezentowanych prowincjach innych mendykant6w. Najpierw 
trzeba zwr6cié uwag~, ze sposr6d tych szesciu srodowisk zakonnych, tylko klasz
tor karmelit6w bosych zostal wl,!:czony do austriackiej prowincji zakonnej. Defi-
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nitorium generalne zdecydowalo sitt na ten krok pomimo calej delikatnosci proble
mu narodowosciowego i mimo sprzeciwu zakonnik6w czemenskich, by ,,k1asztor 
Niemcom oddawaé". Z kolei sama reforma z roku 1880 dokonala sitt na drodze 
przejttcia klasztoru przez obcokrajowc6w z trzech r6znych prowincji zakonu. 
Pewne podobienstwo, jednak w calkiem innej skali, zauwazamy jedynie w przy
padku dominikan6w, gdzie przez pewien czas zarzl:ld prowincji i niekt6rych 
klasztor6w powierzony byl cudzoziemcom. Drugim istotnym elementem kon
struowania warunk6w refonny czemenskiej bylo postawienie ultimatum wobec 
dotychczasowych mieszkanc6w klasztoru: albo pelna obserwa, albo sekularyza
cja. Wydaje sitt, ze w tej kwestii posruzono sitt doswiadczeniem, jakie zakonnicy 
prowincji austriackiej zdobyli z g6r~ dwadziescia lat wczesniej przy okazji nieu
danej pr6by zreformowania klasztoru w Gyor. 

Wreszcie zauwazamy znaczn~ r6znictt w zakresie podejmowanych dzia
lan odnowczych w analizowanych tutaj srodowiskach. Z dostttpnych opracowan 
wynika, ze u franciszkan6w konwentualnych, bemardyn6w i reformat6w najwittk
szy nacisk polozony zostal na zaprowadzenie doskonalego ub6stwa zakonnik6w 
jako jednej z istotnych zasad prawdziwego zycia wsp6lnego. To wlasnie ta 
kwestia byla tam powodem najwittkszych kontrowersji wsr6d zakonnik6w, a dIa 
przelozonych przedmiotem szczeg6lnej uwagi i dzialan. Oczywiscie we wszyst
kich pittciu rozpatrywanych prowincjach zwracano tez uwagtt na inne elementy 
Zycia klasztomego, jak modlitwa ch6rowa, rozmyslanie, klauzura, formacja itd., 
jednak w tych punktach nikt nie podnosil sprzeciwu, a wytrwala dzialalnosé 
przelozonych i z pewnosci~ zaangazowanie zakonnik6w z czasem, a wittc drog~ 
ewolucji, doprowadzily do coraz wittkszej wiemosci i gorliwosci. Natomiast re
lacje o stanie klasztoru w Czemej z okresu przed 1880 wskazuj'b ze konwent ten 
wymagal reformy calosciowej, tzn. ze powinna ona obj~é wszystkie dziedziny 
Zycia klasztomego. Przed takim zadaniem stanttli zakonnicy podejmuj~cy dzielo 
odnowy i trzeba przyznaé, ze wypelnilije znakomicie. 

Nie ulega w~tpliwosci, ze podjttty w zaprezentowanych tu srodowiskach 
zakonnych trud odnowy okazal sitt bardzo owocnym i w znacznej mierze umoz
liwil odrodzenie sitt Zycia zakonnego w niepodleglej Poisce. W przypadku karme
lit6w bosych znaczenia reformy czemenskiej dIa dalszego ich rozwoju nie da sitt 
przecenié. 




