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We wszystkich zaborach zakony natrafily na rozmaite utrudnienia w prowadzonej dotychczas dzialalnosci duszpasterskiej, misyjnej, rekolekcyjnej, charytatywno-szpitalniczej, wydawniczej, a nawet natra:fily na wielorakie ograniczenia zycia
zakonnego i zorganizowane akcje zmierzaj'tce do skasowania poszczeg61nych
klasztor6w, calych prowincji i wspolnot zakonnych. Wladze zaborcze nie tylko
deklarowaly sw't niech~é wobec zycia zakonnego, aIe stopniowo likwidowaly
struktury zakonne, a w tym domy studi6w i nowicjaty, wladze prowincji, znosily
uprawnienia przelozonych. Kasatom k1asztorow towarzyszyly grabieze ich mienia,
rekwizycje w9t6w i dziel sztuki z sanktuari6w i domow zakonnych, wykorzystywanie ich pomieszczen na cele swieckie, zabOr zasob6w archiw6w i bibliotek.
Motywacje i rozmiary antyzakonnych dzialan zostaly juz przebadane i ukazane
w wielu publikacjach l .
Wspornniane przemiany spotkaly rowniez karmelit6w bosych. Uwidoczni! si~ proces kurczenia struktur zakonu: zrnniejszenie liczby klasztor6w (od 26
w 1772 roku do 3 w 1914), nowicjat6w i klerykat6w, a takze personelu (od 448
zakonnik6w ogolem w 1772 roku do 52 w 1914) i samych prowincji (w 1772 r.
klasztory tego zakonu funkcjonowaly na ziemiach Rzeczypospolitej w obr~bie
dwu prowincji: polskiej i litewskiej. W 1797 roku utworzono prowincj~ ruskq,
kt6ra przetrwala do kasaty w 1832 r. W nast~pnym roku z egzystuj'tcych jeszcze
dom6w utworzono prowincj~ "w Rosji", a okolo 1914 karmelici dysponowali

l P.P. GACH, Kasaty zakonDw na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Slqska 1773-1914, Lub1in
1984; TENZE, Zakony franciszkanskie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Slqska w latach 1773-1914, [w:] Franciszkanie w Polsce XIX wieku, seria: "Zakony franciszkanskie w Po1sce", t. 3,
Niepoka1an6w 1996, s. 11-56.
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tylko jedn'l semiprowincj<t, kt6rej domy ograniczaly
striackiego ).

si~

do jednego zaboru (au-

Tab. 1. Dane ilosciowe o kannelitach bosych na ziemiach polskich w latach 1772-1914

2

Liczebnosé w latach

Prowincje
Klasztory
Nowicjaty
i klerykaty
Kaplani
Nowicjusze
i klerycy
Bracia
Og61em zakonnicy

1772

1825

1864

1914

2
26

3
18

2
6

domI
3

13

9

4

3

266

116

44

21

60

43

17

9

122
448

29
190

7
68

22
52

o ile w 1772 r. we wspomnianych prowincjach zylo i dzialalo 266 kaplan6w i ksztalcilo si~ 60 nowicjuszy i kleryk6w, to w r. 1914 jedyna semiprowincja
polska posiadala tylko 21 kaplan6w i 9 kleryk6w i nowicjuszy (zob. tabela).
Przytoczone liczby mozemy uznaé jedynie za ramy czy wyznaczniki przemian,
kt6re dokonaly si~ na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i rzutowaly, a zarazem
determinowaly dzialalnosé wsp6lnoty zakonnej.
Ubytki w strukturze karmelit6w bosych od 2. polowy XVIII do konca
XIX stulecia mozna uj'lé w formie zestawienia tabelarycznego, ukazuj'lcego nasilenie akcji kasacyjnych w zaborze austriackim (Galicja), rosyjskim (Cesarstwo
Rosyjskie) i w Kr6lestwie Polskim. Nie uj~to w tym zestawieniu likwidacji dwu
dom6w karmelickich: w 1798 r. w Minsku i 1801 w Poznaniu. W pierwszym
przypadku bp minski Jakub Dederko wydziedziczyl karmelit6w z ich klasztoru
w Minsku, aby oddaé go franciszkanom, poniewaz w ich klasztorze urz'ldzil
seminarium diecezjalne. W drugim przypadku klasztor przeznaczono na szpital,
a kosci61 sw. J6zefa na protestanck'lkirch~ gamizonu wojska pruskiego stacjonuj'lcego w tym miescie3 .

2 P.P. GACH, Struktury i dzialalnosé duszpasterska zakonDw meskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Slqska w latach 1773-1914, Lublin 1999, s. 62, 136 (klasztory), 138 (zakonnicy),
152 (nowicjaty), 175 (nowicjusze i klerycy).
3 J.M. GIZYCKI, Karmelici Bosi, [w:] Podreczna encyklopedia koscielna, red. Z. Chelmicki,
t. 19-20, Warszawa 1910, s. 342-351; (dalej: PEK).
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Tab. 2. Zasadnicze etapy kasat klasztor6w kannelit6w bosych na ziemiach dawnej
Rzeczypospolitej w latach 1783-18674

Obszar kasaty
Galicja
Zab6r rosyjski

Kralestwo Polskie

Okres

1783-1797
1832
1836-1863
1866-1867
1864

Domy zakonne

Ogalem
domaw

skasowane

zostawione

7

6

l

14

8
4
2
3

6
2

6
2
3

-

-

Przyczyny wyszczegalnionych kasat, ich zakres i przebieg zostaly juz
omawione w istniej&.cej literaturze przedmiotu i dlatego nie b~dziemy wracaé do
ich omawienia. Nale.zy jednak scharakteryzowaé prace, jakimi zajmowali si~ karmelici bosi w okresie porozbiorowym. W calym omawianym okresie widaé, ze
nie tyle nastawiali si~ na przetrwanie i rozpami~tywali poni es ione straty, aIe po
zaadaptowaniu si~ do nowych warunkaw, dzialali na miar~ swoich mozliwosci.

Prace duszpasterskie
W spalnoty zakonne w koncu XVIII, w XIX i na pocz&.tku XX wieku spelnialy
rozmaite funkcje spoleczne. Niezwykle wazny byl ich udzial w szeroko pojmowanym duszpasterstwie, w organizowaniu i prowadzeniu raznego typu szkal,
w wydawaniu i drukowaniu pQtrzebnych ksi&.zek, podr~cznikaw, broszur, poradnikaw, kalendarzy i czasopism. Zakony m~skie angazowaly si~ rawniez w dzialalnosé patriotyczn&. zmierzaj&.c&. do odzyskania niepodleglosci. Zagadnienia te
mog&. staé si~ przedmiotem oddzielnych studiaw i opracowan.

4 P.P. GACH, Kasaty zakon6w ... , s. 33, 124 (Galicja, klasztory skasowane w latach: 1783 Wisnicz Nowy, 1784 Przemysl, 1785 Milatyn, 1787 Krak6w - przeznaczony na szpital, 1789 Lw6w sw. Michal, 1797 Krak6w - sw. Michal, przeznaczony na wit;:zienie), s. 158, 194 - zabOr rosyjski
(domy skasowane w 1832: Antolepty, Gudohaje, Kupin, Miadziol Stary, Poszumien, Wilno sw. Teresa, 1844 Kowno i Wilno, 1845 Grodno, ok. 1862 Glt;:bokie, 1866 Kamieniec Podolski,
1867 Berdycz6w), s. 183 - Kr61estwo Polskie (w 1864 wladze rosyjskie skasowaly klasztory
w miejscowosciach: Lublin, Warszawa, Zakrzewo); I.M. GIZYCKI, Karmelici Bosi, PEK, t. 19-20,
s. 342-351; I. SZANTYR, Wiadomosci do dziej6w Kosciola i religii katolickiej w krajach panowaniu
rosyjskiemu podleglych, Poznan 1843, t. 1-2, s. 92; lata kasat poszczeg6lnych klasztor6w zestawia
r6wniez Catalogus religiosorum religiosarumque O.C.D. in Polonia. Curia Provincialis, Varsavia
1971, s. 13-14.
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W pierwszej kolejnosci interesowaé nas b~dzie duszpasterstwo zakonne,
jego rozmiary i roznorodne formy. Bylo ono bez w'letpienia dziedzin<t, ktora wyraznie angazowala w cictgu dlugiego okresu czasu znakomit'le wi~kszosé kaplanow skupionych w klasztorach i mieszkaj'lecych poza nimi. Z tego powodu mozna
twierdzié, ze dzialalnosé duszpasterska dominowala ponad innymi formami
aktywnosci zakonow m~skich w calym interesuj'lecym nas okresie.
Zakony m~skie angazowaly si~ w duszpasterstwo dobrowolnie w zaleznosci od czasu i istniej'lecych mozliwosci, a takZe na skutek wyst~puj'lecych potrzeb pastoralnych, na prosby biskupow czy tez na skutek innych okolicznosci
zewn~trznych. Trzeba zauwazyé, ze juz od sredniowiecza, a przede wszystkim
w XVII-XVIII wieku zakonnicy pracowali w ramach struktur diecezjalno-parafialnych, prowadz'lec parafie przyklasztome, obsadzaj'lec parafie ubogie i opuszczone, a takze wspomagaj'lec ksi~zy diecezjalnych w charakterze wikariuszy,
administratorow, kuratow. Kaplani zakonni wykonywali czynnosci duszpasterskie w coraz liczniejszych w XIX wieku na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej kapelaniach dworskich, szkolnych, szpitalnych, powstanczych,
wi~ziennych, kapelaniach przy klasztorach zenskich. Organizowali takZe dorazn'le
pomo c duszpastersk'le w okresie Adwentu i Wielkanocy, w czasie trwania odpustow, jubileuszy. Brali udzial w akcjach misyjnych, prowadzili rekolekcje
i pielgrzymki, obslugiwali sanktuaria i kalwarie. Zachowane przekazy zrodlowe
pozwalaj'le ich dostrzec jako kapelanow wojskowych i w~drownych duszpasterzy
docieraj'lecych do katolikow zyj'lecych na zeslaniu, katordze czy wygnaniu na rozleglych obszarach Cesarstwa Rosyjskiego.
Jeszcze przed rozbiorami Polski uksztaltowaly si~ dwa rodzaje parafii
prowadzonych przez zakonnikow: przyklasztome z kosciolem wlasnym i parafie
pozaklasztome, nalez'lece do duchowienstwa diecezjalnego, a przez zakonnikow
administrowane albo tylko obslugiwane czasowo. Podzial ten utrzymywal si~
rowniez w wieku XIX.
Dokladne rozmiary dzialalnosci duszpasterskiej zakonow w Rzeczypospolitej ok. 1772 roku S'le znane dzi~ki badaniom J. Flagi 5 • Jak wynika z tych badan,
zakony m~skie (oprocz bazylianow i jezuitow nie przejawiaj'lecych w tej dziedzinie aktywnosci) prowadzily wowczas 298 wlasnych parafii i obslugiwaly w sposob staly 106 osrodkow nalez'lecych prawnie do duchowienstwa diecezjalnego.
L'lecznie zatem w r~kach zakonow pozostawaly 404 parafie, ktore w stosunku do
ok. 5000 wszystkich istniej'lecych wowczas parafii w Rzeczypospolitej stanowily

5 J. FLAGA, Dzialalnosé duszpasterska zakonDW w drugiej polowie XVIII wieku 1767-1772, Lublin 1986; TENZE, Duszpasterstwo zakonDw u progu epoki oswiecenia, "Zeszyty Naukowe KUL",
R. 25, nr 1(97), s. 39-57; TENZE, Udzial zakonDw w duszpasterstwie w swietle materialDw ankiety
zakonnej nuncjusza Giuseppe Garampiego z lat 1773/4, "Folia Societatis Scientiarum Lublinensis",
voI. 27,1985, Bum. 1, s. 69-77.
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ok. 8%. Najwi<tcej parafii posiadaly zakony zebrz!lce 165 (tj. 40%, w tym 144
wlasne i 21 obslugiwanych). Ok. 1772 karmelici bosi prowadzili w prowincji
polskiej 2 parafie (obie wlasne), a w prowincji litewskiej 6 (4 wlasne i 2 obslugiwanel W tym samym czasie w obu prowincjach 49 kaplan6w wykonywalo
funkcje kaznodziej6w (28 w polskiej i 21 w litewskiej). Kaznodzieje ci pracowali
w kosciolach polozonych na terenie diecezji: wilenskiej (19), krakowskiej (7),
luckiej (4), poznanskiej (4), lwowskiej (4), przemyskiej (4), wloclawskiej (2),
kamienieckiej (3) i kijowskiej (2f.
W ci!lgu XIX zakony kontynuowaly swe funkcje duszpasterskie w parafiach. Podobnie uczynili karmelici bosi. Wi<tkszosé parafii prowadzonych przez
zakony zebrz!lce lezala na wschodnich terenach Rzeczypospolitej, gdzie liczba
ich si<tgala nawet 25% og6lu parafii (diecezja kijowska). W diecezjach zachodnich liczby te wahaly si<t od 2 do 10%. W drugiej polowie XVIII wieku istniala
do sé duza stabilizacja sieci parafialnej wynikaj!lca z wczesniej uksztaltowanego
systemu beneficjalnego. System ten zostal w znacznym stopniu zubozony i zredukowany na skutek przemian spoleczno-politycznych, dzialan wojennych i kryzys6w rolnych, kt6re wystqpily pod koniec XVIII i na pocz!ltku XIX wieku na
terenach podzielonej Rzeczypospolitej. W rezultacie kurczenia si<t i dewaloryzacji uposazenia kosciol6w parafialnych rosla liczba beneficj6w, kt6re nie wystarczaly na utrzymanie proboszcza i wikarego, czy nawet okazywaly si<t za male dIa
potrzeb Zyciowych jednego tylko duchownego. Inaczej m6wi!lc, wzrastala ilosé
ubogich parafii, kt6re niekiedy calymi latami byly nieobsadzone. Cz<tsto administrowali nimi proboszczowie z s!lsiednich parafii. W tej sytuacji biskupi znajdowali duz!l pomoc ze strony wsp61not zakonnych, kt6re na ich prosby delegowaly
swoich kaplan6w do pracy w biednych i opuszczonych parafiach.
Ponadto pojawila si<t w p6iniejszym okresie potrzeba tworzenia nowych
parafii. Uwidocznila si<t ona w XIX wieku najbardziej tam, gdzie wzrastala liczba
ludnosci, a erygowanie nowych parafii napotykalo na rozmaite trudnosci. Brakowalo kaplan6w z powodu ograniczonego funkcjonowania seminari6w diecezjalnych lub ich likwidacji. Braki wyst<tpowaly r6wniez tam, gdzie zabraniano
ksztalcenia kaplan6w w studiach wewn!ltrzzakonnych, a jednoczesnie represjonowano ksi<tZy, zamykaj!lc ich w wi<tzieniach czy wywoz!lC poza obr<tb ich macierzystych diecezji.
Duszpasterstwo parafialne zakon6w w wiekach XVII i XVIII uwarunkowane bylo rozmaitymi czynnikami. Zalezalo ono w duzej mierze od liczby
kaplan6w znajduj!lcych si<t w danej wsp61nocie, a takze od takich czynnik6w
zewn<ttrznychjak: wola fundator6w, brak w poblizu innych swi!ltyn katolickich
i slabo rozwini<tta sieé parafialna, zwlaszcza na terenach wschodnich, prosby
6
7

J. FLAGA, Dzialalnosé duszpasterska ... , s. 44-45.
TarnZe, s. 88, 107.
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biskup6w i pleban6w, wzrost ludnosci w dobrach nalezllcych do poszczeg6lnych
dom6w (opactw i konwent6w). W okresie porozbiorowym pojawily si~ r6wniez
inne okolicznosci powodujllce nasilenie tego zjawiska w pewnych okresach. Jednll z przyczyn przyjmowania parafii stworzylo samo wytyczenie nowych granic
panstwowych. Klasztory przyjmowaly cura animarum w parafiach podzielonych
grani carni rozbiorowymi, na terenach odci~tych od kosciola parafialnego, pozbawionych uposazenia, a takZe w sytuacji dlugotrwalego braku kaplana-duszpasterza diecezjalneg0 8•
Zakonnicy - kaplani szli do pracy parafialnej po kasatach ich rodzimych
klasztor6w w wiekach XVIII i XIX. Nie mogllc prowadzié wsp6lnego zycia,
zakonnicy podejmowali w wi~kszym niz poprzednio stopniu zadania duszpasterskie. Kasata danego klasztoru bowiem nie oznaczala zaprzestania dzialalnosci
przez kaplan6w-zakonnik6w. R6wniez zakonnicy pracujllcy na parafiach przed
kasatll ich rodzimego klasztoru pozostawali tam nadal. Na obszarze Rosji zatrudniano zakonnik6w r6wniez z powodu zamkni~cia szeregu seminari6w diecezjalnych i coraz bardziej odczuwanego braku ksi~zy. AIe i wczesniej, zar6wno
w Cesarstwie Rosyjskim, jak i w Kr6lestwie Polskim, w Galicji czy w zaborze
pruskim istniejllce seminaria nie mogly z r6Znych przyczyn wyksztalcié i przygotowaé wystarczajllcej liczby ksi~Zy.
Stopien "uparafialnienia" poszczeg6lnych klasztor6w i zakon6w nasilil
si~ juz od pierwszego rozbioru i trwal nadal do lat 60., przybierajllc na znaczeniu
po kazdej likwidacji wsp6lnot zakonnych przez wladze. W pierwszym rz~dzie
erygowano formalne parafie przy tych domach zakonnych, kt6re ich dotlld nie
prowadzily. R6wnolegle nast~powal proces przejmowania administracji parafiami pozaklasztomymi, kt6re z r6znych powod6w nie posiadaly stalego kaplana.
Wladze panstwowe wydaly szereg przepis6w regulujllcych powstawanie i funkcjonowanie parafii. Najwczesniej, bo jeszcze w 2. polowie XVIII wieku mialo to
miejsce w Galicji, nast~pnie w r. 1817 w Kr6lestwie Polskim i ok. 1840 r. w zaborze pruskim i rosyjskim. W 2. polowie XIX wieku zjawisko prowadzenia parafii
przez pojedynczych zakonnik6w bylo calkowicie kontrolowane i systematycznie
ograniczane przez wladze cywilne we wszystkich trzech zaborach.
Ponadto kaplani zakonni okazali si~ potrzebni do obsadzania r6znego rodzaju kapelanii, kaplic, koscio16w pomocniczych, prowadzenia misji i rekolekcji.
Waznll rol~ spelniali takZe jako str6ze sanktuari6w i kalwarii okreslanych w XIX
wieku j ako "gniazda wiary".

8

Tam.ze, s. 53.
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Osrodki pielgrzymkowe
W wyniku rozmaitych okolicznosci si~gaj~cych sredniowiecza, niektore koscioly
przyklasztome nalez~ce do rozmaitych wspolnot zakonnych funkcjonowaly pod
koniec XVIII wieku jako sanktuaria, tj. miejsca kultowe, czczone i nawiedzane
przez wierz~cych z motywow religijnych. Przyci~aly one duz~ ilosé pielgrzymow z dalszych i blizszych okolic. Na pewno mozna mowié o ich spolecznym
zasi~gu oddzialywania, nie tylko uzaleznionym od czynnikow historycznych,
wielowiekowej niekiedy tradycji, aIe rowniez od czynnikow polityczno-administracyjnych, ktore okazaly si~ bardzo wazne w XIX wieku.
W interesuj~cym nas okresie mozna przeprowadzié nast~puj~c~ typologi~
osrodkow pielgrzymich i wyroznié: sanktuaria maryjne (najliczniejsze, cz~sto
o starej, sredniowiecznej metryce), sanktuaria M~ki Panskiej (powstale jeszcze
w sredniowieczu), sanktuaria Krzyza Swi~tego i kalwarie si~gaj~ce pocz~tkami
XVII wieku oraz sanktuaria Swi~tych Panskich.
Zajmujemy si~ tylko takimi osrodkami, w ktorych zakonnicy zapewniali
obsrug~ duszpastersk~ pielgrzymow jako kaplani odprawiaj~cy msze swi~te i nabozenstwa, spowiednicy, kaznodzieje, przewodnicy grup pielgrzyrnkowych. Sprawowali oni rome formy kultu. Oni rowniez dbali o odpowiedni wystroj glownego
kosciola i kaplic, ich otoczenia. Do nich nalezalo utrzymywanie i remontowanie
wszystkich obiektow sakralnych, zabudowan mieszkalnych, gospodarczych i sruz~cych dIa pielgrzymow. Oni rowniez przygotowywali i rozprowadzali wsrod
pielgrzymow pobozne obrazy, druki, pami~tki (reprodukcje obrazow otaczanych
czci4 reprodukcje wn~trz i budynkow tworz~cych sanktuarium, medaliki, koronatki z okazji koronacji obrazu, krZYZyki, itp.) i inne. Jurysdykcyjnie dane sanktuarium nalezalo do okreslonego zakonu czy zgromadzenia zakonnego. Pod koniec
XVIII i w XIX wieku mamy do czynienia z faktami przeniesienia jurysdykcji na
inn~ wspolnot~ zakonn~ czy tez na rzecz duchowienstwa diecezjalnego. Wys~ily
rowniez przypadki zaj~cia obiektow sakralnych drog~ administracyjnych rozporz~dzen na rzecz Kosciola prawoslawnego.
W interesuj~cym nas okresie porozbiorowym daje si~ wyroznié kilka typow osrodkow kultowych ze wzgl~du na ich obsad~ personaln~ i wielkosé okr~gu
oddzialywania. Do najwi~kszych nalezy zaliczyé trzy sanktuaria o charakterze
ogolnonarodowym, ktore nabieraly swoistego znaczenia w ci~u XIX wieku.
Byla to Jasna Gora, Wawel i Ostra Brama. Trzeba dodaé, ze cieszyly si~ one
slàw~ rowniez poza dawnyrni ziemiami Rzeczypospolitej. Drug~ grup~ stanowily
sanktuaria regionalne, posiadaj~ce z reguly koronowany obraz lub figur~. Obejmowaly one swoim zasi~giem pewn~ dzie1nic~ historyczn~ czy nawet kilka regionow
o charakterze geograficznym i administracyjnym. Spelnialy bardzo wazn~ rol~
w integracji spoleczno-religijnej jej mieszkancow, np. Kalwaria Zebrzydowska,
Stara Wies, Lwow, Aglona, Berdyczow, Gostyn. Do trzeciego typu osrodkow
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kultowych zaliczamy osrodki z kosciolami, w kt6rych czczono obrazy o znaczeniu stosunkowo niewielkim, lokalnym, obejmujllcym maly obszar oddzialywania
i okreslone grupy ludnosci, np. J~drzej6w, Swi~ty Krzyz, Lllki Bratjanskie, Jaroslaw, Kazimierz Dolny, Studzianna, Miech6w, Stary Sllcz. Karmelici bosi pracowali we wszystkich wymienionych typach osrodk6w.
KaZdy z wymienionych rodzaj6w sanktuari6w mozna rozpatrywaé pod
klltem ich obsady personalnej, trwalosci, czy ci~losci funkcjonowania. Z tego
punktu widzenia mozna wyr6znié co najmniej trzy grupy sanktuari6w:
1. Funkcjonujllce przez caly interesujllcy nas okres czasu (1773-1914)
i stale obslugiwane przez zakonnik6w te go samego zakonu (np. Jasna G6ra, Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Paclawska, Mogila).
2. Istniejllce w ci~u calego okresu (do I wojny swiatowej), aIe obslug~
duszpasterskll pelnili w nich przedstawiciele r6znych zakon6w. Zdarzalo si~ r6wniez, ze byly one obslugiwane tylko przez pewien czas przez zakonnik6w, a nast~pnie (zazwyczaj po kasacie klasztoru) przez duchowienstwo diecezjalne, np.:
Ostra Brama w Wilnie, Swi~ty Krzyz, Gostyn w Wielkopolsce.
3. Sanktuaria zlikwidowane czy tez zanikle po kasacie okreslonego klasztoru (Miadziol Stary, Werki, Cytowiany).
Omawiajllc poszczeg6lne rodzaje sanktuari6w, b~dziemy mieli na uwadze
to ostatnie rozr6znienie, dotyczllce ich dlugotrwalosci i okresu sluzby pelnionej
w nim przez zakonnik6w.
Wi~kszosé sanktuari6w znajdowalo si~ na obszarze wlllczonym do Cesarstwa Rosyjskiego oraz na terenie Kr6lestwa Polskiego. Ogromne spustoszenie
w funkcjonowaniu osrodk6w kultu spowodowaly kolejne kasaty klasztor6w przeprowadzone przez wladze rosyjskie: w 1832 roku i nast~pnych oraz w roku 1839
(bazylianie) na terenie ziem zabranych oraz w 1864 roku (i nast~pnych) w Kr6lestwie Polskim.
Na poczlltku lat 60. XIX wieku wladze rZlldowe Kr6lestwa Polskiego
zwr6cily szczeg6lnll uwag~ na organizowane przez duchowienstwo pielgrzyrnki
i procesje. W latach 1861, 1867, 1875, 1876 Komisja Rzlldowa Wyznan Religijnych i Oswiecenia Publicznego wydala szereg przepis6w, kt6re zmierzaly do
ograniczenia ich ilo sci i zmniejszenia zasi~gu spolecznego oddzialywania. W wyniku interwencji wladz koscielnych niekt6re przepisy zlagodzono. Zainteresowanie
si~ wladz rosyjskich pielgrzyrnkarni i procesjami dowodzi, ze spelnialy one waZnll
9
rol~ w Zyciu naszego narodu •
Proces likwidacji sanktuari6w zakonnych w Cesarstwie Rosyjskim ilustruje zachowana relacja z 1844 roku: "Kasowano koscioly, w kt6rych byly obrazy

9 D. OLSZEWSKI, Z zagadnien religijnosci w diecezji plockiej w XIX wieku, "Studia Plockie",
t. 3, Kosci61 Plocki XI-XXwieku. Jubileuszowa Ksi~ga Pamiqtkowa 900-lecia diecezji, cz. l, red .
. 1. Kloczowski, Plock 1975, s. 346.
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cudami slyn~ce, w ktorych si~ gromadzano w pewnych dniach na odpusty. Obrazy jednak pozwolono zabieraé do kaplic kosciolow mniejszych, inne zas sprz~ty
koscielne, monstrancje, kielichy, pateny, do skarbu wszystkie zabierano, sprzedawano albo oddawano do cerkwi. Te tylko pozostaly, ktore przez duchowienstwo potajemnie wywiezione byly albo nie umieszczone w spisie. Duchowni
wychodzili z kosciolow z krzyzem tylko i zabieraj~c rzeczy swoje [... ] W roku
[18]37 i [18]38 skasowano w Litwie wszystkie koscioly unitow pod pretekstem,
ze ci odstqpili od schizmy i przeszli na religi~ katolickq"IO.
Zakonne sanktuaria maryjne, odgrywaj~c znacz~c~ rol~ w Zyciu religijnym
i narodowym Polski, angazowaly dosé duz~ grup~ osob umozliwiaj~cych ich
funkcjonowanie w XVII-XVIII. Podobnie rzecz wygl~dala w XIX wieku. Ponadto w okresie porozbiorowym wystqpily czynniki zewn~trzne, ktore wplywaly
na obsad~ personaln~ osrodkow kultowych. Jak zawsze zarysowal si~ element
o charakterze spolecznym (postawa ludnosci) i bardzo wazny czynnik rz~dowy,
a takZe polityczno-ekonomiczny o charakterze ideologicznym. One to sprawily,
ze niektore z sanktuariow nabraly jeszcze wi~kszego znaczenia spoleczno-religijnego, zwlaszcza Jasna Gora i Ostra Brama, a niektore zostaly ograniczone w swym
oddzialywaniu albo nawet przestaly istnieé. Przyjrzyjmy si~ nieco dokladniej
osrodkowi w Ostrej Bramie.

Sanktuarium og6lnonarodowe
Odpowiedzialnosé za funkcjonowanie osrodka sanktuaryjnego spoczywala na
zakonnikach jako glownych organizatorach i duszpasterzach tego szczegolnego
miejsca. Prace wszystkich zakonnikow koordynowal przeor - przelozony klasztoru, a jednoczeSnie rektor sanktuarium. Bezposrednio z nim wspolpracowal
kustosz zajmuj~cy si~ organizacj~ nabozenstw i dopilnowaniem obowi'l:Zkow duszpasterskich sprawowanych przez zakonnikow. On rowniez nabywal potrzebne
paramenty liturgiczne i dbal o ich wlasciw~ konserwacj~. Obaj musieli konsultowaé si~ z biskupami w przypadku wazniejszych nabozenstw w sanktuarium
i w ustalaniu ich programu 11.
KaZda z istniej~cych grup zakonnikow (kaplani, klerycy, bracia) miala
okreslony wklad w funkcjonowanie osrodka o charakterze sanktuarium. Najwi~k
szy zakres obowi~zkow i zasadnicza odpowiedzialnosé spoczywaly na kaplanach.
We wszystkich osrodkach kultowych pelnili oni podobne funkcje.
Oprocz rozmaitych ograniczen ruchu pielgrzymkowego ze strony wladz
panstwowych, wystqpily utrudnienia innego typu, ktore wplyn~ly na czasowe

IO ACR Res Po1onicae 1844, Swiadectwo jednej osoby z Kraju przyslane przez Hipolita w styczniu
1844 roku, s. 2-3.
Il Sz. Z. JABLONSIU, Jasna Gora osrodek kultu maryjnego (1864-1914), Lublin 1984, s. 61.
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oslabienie ruchu p&.tniczego. Mialy one miej sce w 1892 r. (szerz&.ca
1903 r. (kl~ska nieurodzaju) i w 1905 r. (strajki)J2.

si~

epidemia),

Od XVII w. karmelici bosi byli zaloZycielami i opiekunami sanktuarium
w O s t r e j Bra m i e w W i l n i e oraz apostolami kultu Matki Bozej
Milosierdzia. Na miejscu drewnianej kaplicy, zbudowanej na bramie miejskiej
w drugiej polowie XVII wieku, czczony byl obraz Matki Bozej. Uratowany od
pozaru w roku 1715, zostal umieszczony w 1720 roku w nowo wzniesionej murowanej kaplicy, kt6ra przetrwala do czas6w wsp6lczesnych. Ok. 1786 r. kaplica
uzyskala klasycystyczny oltarz, w 1789 dobudowano do niej galeri~. W 1799 r.,
gdy zacz~to wyburzaé mury i bramy miejskie, Ostra Brama jako jedyna z 9 nie
ulegla rozbi6rce. Stalo si~ to na skutek rozwijaj&.cego si~ kultu, a jednoczesnie
wywarlo wplyw na jego dalszy rozw6j. Po zniszczeniach okresu napoleonskiego
zostala ona odnowiona i otrzymala nowy wystr6j w latach 1813 i 1829. Umieszczona nad przejsciow&. bram'l:, nakryta sklepieniem kolebkowym z lunetami,
ozdobionym sztukateri'l:, posiada niewielkie wn~trze (dI. 8,86 m, szer. 3,73 m)
oswietlone trzema arkadowymi oknami od strony ul. Ostrobramskiej. Obraz widoczny jest z ulicy przez nieco wi~ksze, srodkowe okno. Obok Ostrej Bramy
wznosil si~ murowany, bazylikowy kosci6l sw. Teresy wraz z klasztorem karmelit6w bosych 13 .
W drugiej polowie XVIII wieku kult obrazu ostrobramskiego mial charakter lokalny. Po upadku Rzeczypospolitej znaczenie spoleczno-religijne Ostrej
Bramy stale roslo. Waznym momentem pobudzaj&.cym proces wzrostu znaczenia
sanktuarium staI si~ epizod, kt6ry mial miejsce podczas powstania kosciuszkowskiego. W lipcu 1794 wojska rosyjskie ostrzelaly Wilno i przypuscily szturm na
Ostr&. Bram~, gdzie bronili si~ insurgenci. Nacieraj&.cych przywitano g~stym
ogniem z przyleglych dom6w, a samego dow6dc~ - Diejewa ugodzil celny strzal
z okna kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej. Wykonawc&. tego strzaru mial byé
karmelita bosy - o. Celica (Andrzej od Opieki sw. J6zefa). W rezultacie strzelaniny nieprzyjaciel zostal zmuszony do odwrotu, unosz&.c smiertelnie rannego dow6dc~14. Celnosé decyduj&.cego strzaru powszechnie przypisywano Matce Bozej
Ostrobramskiej, zwanej odt&.d Pann&. Zwyci~sk&.. W swiadomosci mieszkanc6w
pol&.czyly si~ w6wczas z kultem Matki Boskiej Ostrobramskiej dwa w&.tki: zra-

12 Sz. Z. JABLONSKI, Przemiany w maryjnym ruchu pielgrzymkowym na Jasnq G6r~ w XIX wieku, [w:] Niepokalana. Kult Matki Boiej na ziemiach polskich w XIX wieku, red. B. Pylak, Cz. Krakowiak, Lublin 1988, s. 109.
13 B.l WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych w Polsce. Klasztory karmelit6w i karmelitanek bosych 1605-1975, Krak6w 1979, s. 280-288.
14 P.P. GACH, Zakony w powstaniu kosciuszkowskim, [w:] Sukmana i krzyi. Studia z dziej6w
insurekcji kosciuszkowskiej, red. J. Zi6lek, Lublin 1990, s. 166.
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nienia uczué narodowych poprzez ostrzelanie kapIicy, a zarazem naruszenie jej
integralnosci oraz patriotyczna obrona wspomozona nadzwyczajn'l interwencj 'lI 5 •
W ciqgu XIX wieku stopniowo kaplica wzrastala do rangi gl6wnego
sanktuarium Litwy jako rezydencja Litewskiej Ksi~znej. Jednym z dowod6w czci
i przywi'lzania Iudnosci byla ciéjgle rosn'lca liczba wizerunk6w i rozmaitych przedstawien cudownego obrazu sprzedawanych wiemym (naklady tanich obrazk6w
w latach 1784-1791 wynosily 200-300 sztuk, a w r. 1801 juz 1150). Staraniem
karme1it6w dbaj'lcych o krzewienie czci cudownego obrazu bylo wykonywanie
i rozprowadzanie medalik6w z wyobrazeniem Matki Bozej (w r. 1797 wykonano
ich i rozprowadzono 572), a takZe wydawanie tekst6w piesni do Matki Bozej
Ostrobramskiej (w 1802 r. osiéjgn~ly one naklad ok. tysi'lca egzempIarzy). Kult
w Ostrej Bramie jednoczyl wiemych obu obrz'ldk6w, czego dowodem s'l wykonane w Iatach 1781-1809 omaty i mszaly ruskie dla bazylian6w i kaplan6w
obrz'ldku wschodniego, kt6rzy przychodzili tam sprawowaé liturgi~16.
Karmelici doprowadzili do erygowania przy kaplicy w 1773 roku przez
KIemensa XIV bractwa Opieki Najswi~tszej Maryi Panny, kt6re jednoczesnie
obdarzone zostalo specjalnymi odpustami. Codziennie w kapIicy odprawiano msze
swi~te od godz. 8.00 do 12.00, a wieczorem nabozenstwo z litani'l do Matki Bozej. W niedziele i swi~ta karmelici wyglaszali kazania dIa ludnosci zebranej na
ulicy przed kapliq. Wspomniane bractwo spiewalo Godzinki Ostrobramskie,
16 Iistopada, w g16wne swi~to Opieki Matki Bozej, orkiestra i ch6r wykonywaly
Litanie Ostrobramskie. Na to g16wne swi~to obchodzone z oktawq, zapraszano
biskup6w i slynnych kaznodziej6w.
W latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku nastqpil dalszy znaczny wzrost liczby przedstawien cudownego obrazu, kt6re ukazywaly si~ nie tyIko
staraniem karmeIit6w, aIe r6wniez na emigracji. Waznym momentem w rozwoju
kultu ostrobramskiego stalo si~ ukazanie drukiem w roku 1834 eposu narodowego
Pan Tadeusz, w kt6rym Adam Mickiewicz zawarl zarliw'l inwokacj~ "do Panny
Swi~tej co w Ostrej swieci Bramie". Oddzialywanie Pana Tadeusza sprawilo, ze
kult Matki Bozej zacz'll gwahownie narastaé. Doszly i inne czynniki kt6re sprawily, ze w drugiej polowie XIX wieku kult ostrobramski obj'll caly, podzieIony
granicami zaborczymi kraj.

15

M. KALAMAJSKA-SAEED,

16

TarnZe, s. 149-160.

Ostra Brama w Wilnie, Warszawa 1990, s. 156-159.

Piotr Pawel Gach

88

Tab. 3. Stan personalny klasztoru karmelit6w bosych przy Ostrej Bramie w Wilnie
w latach 1774-1839 17

Lp.

Liczba zakonnikow

Lata
kaplani

k1erycy

bracia

razem

1

1774

19

8

7

34

2

1816

13

3

3

19

3

1818

8

4

22

4

1825

lO
lO

7

2

19

5

1827

9

Il

2

22

6

1830

11

9

3

23

7

1833/34

18

1

3

22

8

1839

15

2

2

19

W drugiej polowie XVIII w. przy sanktuarium karmelitow bosych w Wi1nie mieszkalo i pracowalo 34 zakonnikow, w tym 19 kaplanow. Bylo ich wowczas prawie dwa razy mniej niz paulinow na Jasnej Gorze. Od roku 1816 do konca
1at 30. 1iczba zakonnikow zatrudnionych przy obsludze pie1grzymow i mieszkancow Wilna modlqcych si~ w Ostrej Bramie utrzymywala si~ na tym samym
poziomie 19-23 osob, a w tym 9-15 kaplanow (zob. zalqczona tabela).
Wladze rosyjskie z niech~cill obserwowaly rozwijajllce si~ duszpasterstwo sanktuaryjne karmelitow, zbieranie przez nich skladek na ce1e powstania
listopadowego, spiewanie "rewo1ucyjnych" piesni. W 1844 wladze doprowadzily
do kasaty k1asztoru karmelitow bosych i do wyda1enia z Wi1na w czerwcu 1845
mieszkajllcych tam jeszcze 6 kaplanow. K1asztor oddano w uZytkowanie duchowienstwa prawoslawnego. Nie odwazono si~ uczynié prawoslawnych gospoda-

17 Zakony meskie w Polsce w 1772 roku, tab. 41; APKB w Czemej, rkps AP4b, k. 15-20 dane
z lat 1816 i 1818; tarnZe, rkps AP4a. Kopia SpiSli karmelit6w bosych Prowincji Litewskiej z r. 1825;
Elenchus Carmelitarum Discalceatorum Provinciae Lithvanae, wsp6lwyd. z Directorium horarum
canonicarum et missarum in AD 1827 pro Carmelitis Discalceatis Provinciae Lithvanae, Vilnae
Typis Basilianis br; APMSJ, rkps 1002 Miscellanea, s. 105: Wizyta Kosciola Ostrobramskiego Xx.
Karmelit6w w 1830 r.; APKB w Czemej rkps AP 27: Catalogus PP. ac FF.Carmelitarum Discalceatorum Provinciae Sti Spiritus et S. Casimiri, bmr [1833-34]; Elenchus Patrum ac Fratrum
Ordinis Carmelitarum discalceatorum in Rossia, wsp6lwyd. z Directorium divini officii rite recitandi missasque celebrandi pro Carmelitis [. ..} in Rossia. Editum pro AD 1839, Vilnae 1839.
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rzami sanktuarium, aIe funkcje te przekazano ksi~zom diecezji wilenskiej18. Fakt
ten nie zahamowal wszakZe rozwoju kultu Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Czynnikami popularyzuj<tcymi ten kult staly si~ wydawnictwa krajowe
i emigracyjne. Na emigracji uwazano bowiem Matk~ Bosk<t Ostrobramsk<t nie
tylko za patronk~ Litwy, te go calego regionu czy dzielnicy rozdartej ojczyzny,
aIe rowniez za patronk~ polskich wygnancow. W 1852 r. ukazalo si~ w Wi1nie
pierwsze wydanie (wie1okrotnie potem wznawiane i poszerzane) antologii religijnej, poswi~conej czczonemu coraz szerzej obrazowi 19 . W Paryzu natomiast Jan
Kazimierz Wi1czynski wie1okrotnie wydawal w 1atach 1845-1859 kolorow<t reprodukcj~ obrazu ostrobramskiego z umieszczonym na nim w 1849 r. wotum
w ksztalcie ksi~Zyca i przesylal j<t proboszczowi kapIicy ostrobramskiej i roznym
kolporterom do rozprowadzania. Na odwrocie obrazow umieszczal on teksty
poetyckie m.in. A. Mickiewicza, W. Syrokomli, Deotymy. Z jego inicjatywy
w tym samym czasie bito u medalierow paryskich pami<ttkowe meda1iony i medaliki z Matk<t Bosk<t Ostrobramsk<t. Dzi~ki niemu rowniez w latach 1845-1850
nad Sekwan<t ukazalo si~ na wysokim poziomie edytorskim Album Wilenskie,
przedstawiaj<tce sanktuarium. Mialo ono kilka wydan i stanowilo kolejny, istotny
czynnik popu1aryzuj<tcy sanktuarium. Wilczynski rozpowszechnial tez obraz w innych formach: na papierze 1istowym ozdobionym winietami ukazuj<tcymi sam
obraz, wn~trze kaplicy, ulic~ wiod<tc<t do niej oraz przyczynil si~ do wykonania
w Paryzu witrazy o tej tematyce, ktore w 1863 roku ozdobily wi1enski kosciol
sw. Jana20 .
W Paryzu ukazywaly si~ rowniez roznego rodzaju modlitewniki, w ktorych zamieszczano reprodukcje wizerunku Matki Boskiej Ostrobramskiej, teksty
modlitw i opisy praktyk kultowych w sanktuarium wilenskim. W jednej z ksi<tzeczek do nabozenstwa, wydanej w 1853 roku tak pisal Jozef Ignacy Kraszewski:
"Ktoz z nas nie zna tej lagodnej i pi~knej twarzy Maryi Dziewicy, z pelnym milosierdzia i litosci obliczem, ktora od ki1ku wiekow patrzy na stare Giedyminowe
Wilno i stoi na straZy u bram Jego?
Modlilismy si~ do Niej w dziecinstwie, przykl~kalismy przed Jej obrazem w rnlodosci, a w wieku dojrza1szym, wracaj<tc do drogich uczué pierwszych,

18 B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych. .. , s. 293-294; TENZE, Kult Matki Bo:ie} w zakonie
karmelit6w bosych w XIX wieku, [w: l Niepokalana, s. 411 - usuni"cie karme1it6w z Wilna nast<u>ilo
po 218 latach ich slu:i:by w Ostrej Bramie i w koscie1e sw. Teresy.
19 L. WASILEWSKI, Czesé Matce Boskie} Ostrobramskie}, Wilno 1852; jako drugie wydanie poszerzone ukazala si~ w Wilnie - Dyneburgu w 1858; KALAMAJSKA-SAEED, Ostra Brama... , s. 171-180.
20 Wedlug KALAMAJSKIEJ-SAEED (Ostra Brama ... , s. 180-182) wysokosé naklad6w obrazk6w
wysylanych ks. Kazimierzowi Za1eskiemu - proboszczowi kaplicy ostrobramskiej przez Wilczynskiego byla r6:i:norodna i wynosila w 1858 r. 1 837 sztuk, a w 1859 r. 1 184 sztuki r6:i:nych format6w i wariant6w. Ponadto w latach 1850-1853 wysylal on r6:i:ne partie obrazk6w liczllce 50-200
obrazk6w J.1. Kraszewskiemu i innym ko1porterom.
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wi'lze nas z tym wizerunkiem cudownym poboznosé, a zarazem wspornnienia
[... ]. Wch6d do kaplicy przez klasztor zostal urz'ldzony, mala bowiem liczba
poboznych w szczuplym jej obr~bie pomiescié si~ moze. Lud przywykly modlié
si~ z ulicy pod golym niebem, kl~ka na bruku z pokom'l modlitw'l. Od dawnych
czas6w we zwyczaju bylo i jest po dzis dzien, ze nikt nie przechodzi i nie przejezdza przez bram~ nie odkrywszy glowy. Nawet ludzie obcych wyznan, zmuszeni S'l stosowaé si~ do tego starodawnego zwyczaju [... ]. Nieraz zdarzylo mi si~
w r6znych porach przechodzié przez OStr'l Bram~, nigdym nie zastal ulicy pustej,
zawsze chociaz kilku kl~cz'lcych modlilo si~, prosz'lc opieki u Tej, kt6ra jest
opiekunk'l wszystkich cierpi'lcych [... ]. W zadnym kosciele nie potrafim modlié
si~ tak, jak si~ modlim na chlodnym bruku w tej ulicy ucieczki. Zaden kosci61
moze nie nawr6cil tylu i nie natchn'll tyle zbawiennych mysli ludziom, ile ta
malellka kapliczka nad staroZytn'l wzniesiona bram'l [... ]. Na wiosn~ mieszkancy
Wilna i jego okolic tlumnie tu si~ gromadz'l: rolnik od pluga, rzemieslnik od
warsztatu, spiesz'l do Ostrej Bramy na czterdziestogodzinne nabozenstwo [ ... ],
ludnosé zamozniejsza gromadnie bierze takZe udzial w poboznosci ludu. Tlurnno
wtedy w kosciele i na ulicy [... ]. Uroczystosé Zeslania Ducha Sw. ma znowu inn'l
postaé. Dawnym zwyczajem jest na Litwie przybywaé w tej porze do Kalwaryi
z bardzo odleglych nawet stron Wilna, dIa obchodzenia dr6g m~ki Zbawiciela.
Pielgrzymi ci, po wi~kszej cz~sci z ludu i ubogiej szlachty, najcz~sciej pieszo
przybywaj'l i napelniaj'l miasto [... ]. Cale tlumy pchni~te sil'ljednego uczucia
padaj'l przed obrazem na twarze, caluj'l bruk ulicy i glosnym placzem wynurzaj'l
swe rozrzewnienie. Kilkanascie tysi~cy takich pielgrzym6w przechodzi miasto
udaj'lc si~ do Kalwaryi pod Wilnem [...Najbardziej uroczyscie obchodzono w koncu listopada uroczystosé Opieki NMP. Z tej okazji]. .. przez osm dni kosci61 i ulice
przepelnione s'lludem; wieczoma litania, bez wzgl~du na przykr'l por~ roku,
liczy codziennie po kilka tysi~cy modl'lcych si~ [... ]. Ostatni dzien, a raczej
ostatni wiecz6r, w kt6rym si~ odbywaj'l konkluzyjne nieszpory, malo ma sobie
podobnych w calem chrzescijanstwie w Europie. Cala niemalludnosé wilenska
wysypuje si~ na ulic~, zajmuje kosci61, galeri~ i zalewa ogrornn'l przestrzen od
Ostrej Bramy, prawie az do ratuszowego placu. A cala brama i cala ulica rz~
siscie iluminowana, zdaj'l si~ przez te ognie wyrazaé powszechny zapal serc ku
Tej, kt6rej opieki swi~to si~ obchodzi. Nieszpory odbywaj'l si~ w kosciele. Po ich
ukonczeniu, kaplan celebruj'lcy, zwykle biskup wilenski pontyfikalnie ubrany,
wchodzi do ostrobramskiej kaplicy. Artysci co przedniejsi, jakich Wilnoposiada,
wykonuj'llitani~ przy towarzyszeniu orkiestry miejscowej. Po skonczonej litanii
pasterz wezwawszy pomocy Bozej zwraca si~ ku ludowi i przez wszystkich widziany, blogoslawi modl'lcych si~ i miasto. Nastaje uroczysta cisza; przy rz~-
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sistych ogniach iluminacji widaé, jak te kilkanascie tysi~cy wiernych, jednym
oZ)'wione uczuciem, upada na kolana. Cale Wilno si~ modli,,21.
W latach 1861-1863 w Ostrej Bramie odbywaly si~ nabozenstwa patriotyczno-religijne, podczas kt6rych spiewano zakazane piesni po polsku, modlono
si~ za ojczyzn~ i pomyslnosé kolejnego powstania. Pomimo ze praktycznie uniemozliwiono bezposredni kontakt z obrazem ostrobramskim (zakaz organizowania
pielgrzymek z innych zabor6w), to jednak kult Jej rozwin~l si~ we wszystkich
dzielnicach i na emigracji. Warstw~ nosn~ tego kultu okazala si~ inteligencja
emigracyjna i miejscowe duchowienstwo. Dzi~ki ich aktywnosci kult Matki Boskiej Ostrobramskiej niezwykle szybko si~ rozprzestrzenil. W ostatnim trzydziestoleciu XIX wieku rozwin~la si~ w Warszawie masowa produkcja medalik6w
i obrazk6w ostrobramskich22 •
Pod koniec XIX wieku w kosciele Mariackim w Krakowie zrealizowano
barwne witraze, na kt6rych zestawiono obok siebie podobizn~ Matki Boskiej
Cz~stochowskiej otoczonej herbami ziem Korony i Matki Boskiej Ostrobramskiej wsr6d herb6w miast i powiat6w Wielkiego Ksi~stwa Litewskiego. Fakt ten
mozna uznaé jako jeden z przejaw6w og61nokrajowego kultu Matki Boskiej
Ostrobramskiej i umiejscowienia go w swiadomosci spolecznej obok kultu Matki
Boskiej Jasnog6rskiej. R6wniez w Krakowie w latach 1902-1904 w katedrze na
Wawelu wykonano monumentaln~ polichromi~ w kaplicy Sw. Tr6jcy przedstawiaj~c~ na scianie oltarzowej Madonn~ Cz~stochowsk~ i Ostrobramskq, a na
scianie przeciwleglej Berdyczowsk~ i Kalwaryjsk~23. Kompozycja wawelska
wykonana przez Wlodzimierza Tetrnajera swiadczy o duzej skali kultu czterech
najbardziej czczonych obraz6w, wsr6d kt6rych dwa pierwsze uznawano za r6wnorz~dne. Pod koniec XIX i na pocz~tku XX w. kult Matki Boskiej Cz~stochowskiej,
Ostrobramskiej, podobnie jak i wiele innych kult6w regionalnych i lokalnych,
zajmowalo wazne miejsce w swiadomosci narodowej. Dowodz~ te go liczne publikacje prasowe. Tak np. cytowany juz wielokrotnie "Tygodnik Ilustrowany"
w numerze na Boze Narodzenie 1904 roku zamieScil obok siebie podobizny trzech
obraz6w z podpisami: MB Ostrobramska (z 1ewej), MB Cz~stochowska (posrodku), MB Berdyczowska (z prawej). W ten spos6b utrwalano istniej~cy kult w swiadomosci czytelnik6w czasopisma, a jednoczesnie redaktorzy czasopisma wyrazali
24
panuj~ce przeswiadczenie o randze funkcjonuj~cych w6wczas sanktuari6w •
Godne podkreslenia s~ dwie odr~bne inicjatywy krakowskie z pocz~tku
XX stulecia, zmierzaj~ce do skatalogowania i opracowania naukowego wszystkich sanktuari6w maryjnych na obszarze dawnej Rzeczypospolitej i Sl~ska:
J.1. KRASZEWSKI, Ostrabrama, [w:] Oltarzyk Ostrobramski mniejszy, Paryz [1853], s. XII-XXI.
Ostra Brama ... , s. 186.
23 TarnZe, s. 193; W. PROKESCH, Z katedry na Wawelu, "Tygodnik Ilustrowany", l i 11(2315),
26 II (12 III) 1904, s. 207-209.
24 ANONIM, "Tygodnik Ilustrowany", l i 52 (2355) z 24 (11) XII 1904., s. 103.
21
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o. Edwarda Nowakowskiego i ks. Alojzego Fridricha25 • Ukazaly one zakres i powszechnosé kultu maryjnego wyrazajqcego si~ w sanktuariach majqcych wielkie
znaczenie dIa Kosciola, a zarazem i dIa utrzymania jednosci narodowej Polak6w
Zyjqcych pod r6znymi zaborami. Szczeg6lnie podnoszone Sq wartosci naukowe,
religijne i narodowe dziela o. Waclawa Nowakowskieg0 26 • Obie kilkutomowe
publikacje zostaly doprowadzone do konca i Sq obecnie punktem wyjscia do
wielu interesujqcych badan, a jednoczesnie ich analiza upowaznila nas do zastosowania typologii sanktuari6w na: og61nopolskie, regionalne i lokalne.

Sanktuaria regionalne
W ciqgu XVIII i XIX wieku mialy miejsce koronacje najslawniejszych i najbardziej otoczonych czciq obraz6w i figur Matki Bozej. Sanktuaria z koronowanymi
obrazami zaliczamy do miejsc pielgrzyrnkowych najwi~kszej rangi, miejsc szczeg61nej poboznosci, osrodk6w o uksztaltowanej strukturze materialno-duszpasterskiej. Przeprowadzenie koronacji bylo z jednej strony potwierdzeniem
dlugotrwalej czci o dliZym zasi~gu, oddawanej Matce Bozej w danym miejscu,
a z drugiej strony aktem religijnym wymagajqcym od straznik6w i opiekun6w
zakonnych podj~cia okreslonych staran w Rzymie. Byla to zatem nie tylko nobilitacja miejsca, aIe r6wniez okreslonej wsp6lnoty zakonnej27.
Od XVII stulecia istniejqca w Rzymie Kapitula sw. Piotra udzielala
zezwolen na uroczyste koronacje maryjnych wizerunk6w wedlug ustalonego rytualu, a niejednokrotnie fundowala kosztowne korony. Decyzje Kapituly wymagaly
potwierdzenia papieskiego, stqd niejednokrotnie zwracano si~ z prosbq wprost do
papieza albo do Kurii Rzymskiej. Zawsze jednak prosby te szly za posrednictwem miejscowego biskupa, kt6ry stwierdzal starodawnosé i cudowny charakter
wizerunku. W praktyce uksztaltowaly si~ trzy rodzaje kanonicznych koronacji
obraz6w: 1*- papieskie, 2* - w imieniu papieza, 3* - za zgodq wspornnianej
Kapituly W atykanskie/ 8 .
25 E. NOWAKOWSKI, Ostrobrama. Krotka wiadomoSé o cudownym obrazie Najswietszej Panny
Maryi w Ostrej Bramie w Wilnie, [w:] Poslaniec Bractwa NMP Krolowej Korony Polskiej, Krak6w
1893, a pod zmienionym tytulem jako osobna odbitka: O cudownym obrazie NMP Ostrobramskiej,
Krak6w 1895; TENZE, O cudownych obrazach w Polsce Przenajswietszej Matki Boiej, Krak6w
1902; A. FRIDRICH, Historie cudownych obrazow Najswietszej Maryi Panny w Polsce, Krak6w 1903-

-1911, t. 1-4.
26 G. BARTOSZEWSKI, Waclaw Nowakowski ijego dzielo o cudownych obrazach w Polsce Przenajswietszej Matki Boiej, [w:] Niepokalana, s. 539-549.
27 M. BORTYNOWSKI, Koronacje obrazow, [w:] PEK, t. 21-22, Warszawa 1910, s. 302-305.
28 A. WITKOWSKA, Uroczyste koronacje wizerunkow maryjnych na ziemiach polskich w latach
1717-1992, [w:] Przestrzen i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okrew. na przykladzie osrodkow kultu i migracji pielgrzymkowych, Krak6w 1995,
sie od XVII do
s. 89-91; od 1717 do 1992 na ziemiach polskich dokonano 159 akt6w koronacyjnych.
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W ciqgu XVIII wieku, do I rozbioru, przeprowadzono 21 koronacji, z czego 16 w kosciolach zakonnych. Uroczyste koronacje wizerunk6w na terenie Rzeczypospolitej zapocz'ltkowano koronacj1b kt6ra miala miejsce na Jasnej G6rze
w roku 1717. W kosciolach dominikanskich odbyly si~ 4 koronacj e (Podkamien
1727, Luck 1749, Lw6w 1751, Przemysl 1766). U Braci Mniejszych Franciszkan6w, zwanych u nas bemardynami, mialy miejsce r6wniez 4 koronacje (Sokal
1724, Lezajsk 1752, Sk~pe 1755, Rzesz6w 1763). Po 2 odbyly si~ u Braci Mniejszych Franciszkan6w, zwanych reformatami (Miedniewice 1767, L'lki Bratjaitskie
1752), u k a r m e l i t 6 w bo s Y c h (B e r d y c z 6 w 1756), karmelit6w
trzewiczkowych (Bialynicze 1761), a po jednej u jezuit6w (Wilno 1755), bemardynek (Wilno 1750) i u bazylian6w (Zyrowice 1730).
W interesuj'lcym nas okresie porozbiorowym w latach 1773-1914 mialy
miejsce dalsze koronacje (nowe) oraz tzw. rekoronacje, najcz~sciej po kradziezach poprzednich koron. Tuz po I rozbiorze przeprowadzono 5 koronacji, kt6re
mozna traktowaé jako wynik przygotowan dokonanych w okresie poprzednim,
przedrozbiorowym. I tak franciszkanie konwentualni doprowadzili do 2 koronacji w tym czasie (Przemysl 1777, Mi~dzyrzec Ostrogski 1779), po jednej natomiast: dominikanie (Latycz6w 1778), karmelici trzewiczkowi (Bolszowce 1777)
i bazylianie (Poczaj6w 1773). Dalsze koronacje z powodu trudnosci o charakterze administracyjno-politycznym i ekonomicznym (znaczne zubozenie materialne
ludnosci oraz wszystkich wsp61not zakonnych) nast<tPi1y dopiero w drugiej
polowie XIX i na pocz'ltku XX wieku. W tym czasie po dwie koronacje przeprowadzili: jezuici (Stara Wies 1877, Lw6w 1905), franciszkanie konwentualni
(Kalwaria Paclawska 1882, Krak6w 1908), a po jednej: Bracia Mniejsi Franciszkanie - bemardyni (Kalwaria Zebrzydowska 1887), dominikanie (Tamobrzeg
- Dzik6w 1904), karmelici trzewiczkowi (Krak6w - Piasek 1883), redemptorysci
(Tuch6w 1904) oraz Bracia Mniejsi Franciszkanie (G6ra Swi~tej Anny 1910).
p o r a z d r u g i P r z e p r o w a d z o n o k o r o n a c j e: u karmelit6w
bosych w Berdyczowie (1854), u dominikan6w w Podkamieniu (1873), u bernardyn6w w Rzeszowie (1898).
Powstaje pytanie: kiedy, z jakiej okazji gromadzili si~ najliczniej pielgrzymi w omawianych sanktuariach regionalnych w ci<tgu interesuj'lcego nas okresu?
Przede wszystkim duzo ludzi sci<tgaly koronacje i rekoronacje obraz6w, swi~ta
maryjne, jubileusze i obchody rocznicowe. Problem ten mozliwy jest do ukazania
na kilkunastu przykladach. Pochodz'l one zar6wno· z terenu ziem wcielonych
bezposrednio do Cesarstwa Rosyjskiego, Galicji, jak i Kr61estwa Polskiego.
Od XVII wieku Ber d y c z 6 w byl jednym z najwi~kszych osrodk6w
kultu maryjnego skupiaj'lcym pielgrzym6w z Ukrainy, Podola i Wolynia.
K a r m e l i c i bo s i doprowadzili do kilkakrotnej koronacji obrazu Matki
Boskiej. Najpierw w 1756 roku bp kijowski ks. Kajetan Ignacy Soltyk udekorowal
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obraz koronami ofiarowanymi przez Benedykta XIV z "licznym udzialem znakomitych dostojnik6w i r6znych klas poboznych, nieopodal kosciola w szopie na
ten cel urz'ldzonej, przy huku trllb, kotl6w i muzyki, w obecnosci okolo szesciu
tysi~cy wojska chorqgwi husarskich, pancemych, tudziez regiment6w cudzoziemskich,,29. W ciqgu XIX wieku obraz zostal trzykrotnie koronowany po kradziezach koron w 1820 i 1830 r. Ostatniej koronacji dokonal bp zytomierski
ks. Kasper Borowski 6 czerwca 1856 dwoma zlotymi koronami uzyskanymi od
Piusa IX. W uroczystosci wzi~lo udzial kilka tysi~cy wiemych. Najwi~ksza ilo sé
plltnik6w przybywala na swi~to Matki Bozej Szkaplerznej. W okresie poprzedzajllcym I wojn~ swiatowllna ten dzien przybywalo do Berdyczowa ok. 15 tysi~cy
ludzi, nie tylko z najblizszej okolicy, aIe r6wniez z dalszych teren6w Ukrainy,
Podola i Wolynia 30 . Sanktuarium przetrwalo, pomimo ze w 1866 r. skasowano
klasztor karmelit6w bosych, zakonnik6w usuni~to, a w zabudowaniach klasztornych umieszczono r6zne instytucje panstwowe, sklady i sklepy prywatne. Przetrwanie stalo si~ mozliwe, poniewaz do uZytku wiemych pozostawiono kosci61
i cz~sé klasztoru na mieszkanie dIa proboszcza31 •
Obraz NMP w kosciele d o m i n i k a n 6 w w A g l o n i e nie zostaI wprawdzie ukoronowany w omawianym okresie (ani tez w XVIII wieku), aIe
istniejll przeslanki, aby uznaé go za regionalne centrum, tj. sanktuarium typu
regionalnego. Przyciqgalo ono gl6wnie pielgrzym6w z Inflant, a zwlaszcza Lotyszy. W r. 1856 w Aglonie mieszkalo i pracowalo 16 kaplan6w dominikanskich.
W nast~pnych latach liczba ich stale si~ zrnniejszala, aIe w 1866 bylo ichjeszcze
15, a ponadto 7 z zakonu Braci Mniejszych Franciszkan6w (bemardyn6w).
W 1882 r. pracowalo w Aglonie 7 dominikan6w, a w 1891 ostatni z nich zmarl.
Po tym roku w Aglonie poslugiwali kaplani diecezjalni. Kosci61 i mieszkajllcy
przy nim kaplani znajdowali si~ pod szczeg6lnym nadzorem miejscowej policji,
kt6ra nie pozwolila na rozwini~cie szerszej dzialalnosci duszpasterskiej rniejscowym i okolicznym parafiom. Wedlug zachowanego przekazu z 1911 roku, w kosciele pracowalo tylko 2 kaplan6w i ,jak dawniej, tak i teraz, przybywajll tu liczni
pielgrzymi, nie tylko z Inflant, aIe i z Litwy. Na wi~ksze uroczystosci ciche
i skrornne miasteczko zapelnia si~ lO tysillcami pielgrzym6w, z kt6rych jednak
z powodu braku kaplan6w, ledwie 2 do 3 tysi~cy moze do swi~tych sakrament6w

29 BOLESLAW Z UKRAINY, Kosciol berdyczowski 00. Karmelitow, "Tygodnik Ilustrowany", nr
115, t. 4, Warszawa 7 XII 1861, s. 217-218.
30 FRIDRICH, Historie, t. 4, Krakow 1911, s. 263-270.
31 B.J. WANAT, Zakon Karmelitow Bosych. .. , s. 398-399; Berdyczow, SG, t. l, Warszawa 1880,
s. 134-138. Karrne1ici bosi wroci1i do Berdyczowa w 1918 r. W okresie mi~dzywojennym obraz
Matki Boskiej Berdyczowskiej przybyl do Kamionek pod Warszawll, zob.: Sanktuaria i koscioly
maryjne diecezji warszawsko-praskiej, red. Z.J. Kraszewski, A. Chacinski, H.J. Kaczmarski, Warszawa 1997, s. 18.
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przyst~powaé ... Lotysze garn'l si~ do stop Maryi w Aglonie,,32. Przebywaj'lcy

w 1910 r. na wygnaniu w Aglonie ks. JozefBorodzicz stwierdzil w poiniej napisanym pami~tniku, ze do obrazu Matki Boskiej "sci<tgaj'l tu pielgrzymi z bliska
i z daleka. Na Wniebowzi~cie 15 sierpnia bywa ich do 30000 i wi~cej". W tym
samym przekazie irodlowym wyrazil ocen~ Opart'l na osobistych obserwacjach
i doswiadczeniach: "czym Cz~stochowa dIa Polski, Ostra Brama dIa Litwy, tym
dIa lotewskiego narodu jest Aglona,,33.
Rekoronacje obrazow mialy rowniez miejsce w innych miejscowosciach
polozonych na terenie zaboru austriackiego. W tego typu uroczystosciach brala
rowniez znaczna ilosé P'ltnikow.
Kiedy jest mowa o przemieszczeniach obrazow stanowi'lcych obiekt szczegolnego kultu, to naleZy wspornnieé o innego rodzaju w~drowce, a mianowicie
do istniej'lcego juz sanktuarium. Idzie o fakt odeslania w 1865 roku koronowanego
obrazu Matki Bozej z Kodnia na Jasn'l Gor~. Wynikalo to z polityki rosyjskiej,
w rezultacie ktorej kosciol kodenski przeksztalcono na cerkiew prawoslawn'l34.
W wyniku restrykcyjnej polityki wladz rosyjskich niekt6re sanktuaria regionalne zostaly zlikwidowane. Stalo si~ to np. w B i a l y n i c z a c h . Sanktuarium tamtejszym, gdzie znajdowal si~ cudowny obraz NMP koronowany w 1761 r.
opiekowali si~ karmelici trzewiczkowi, ktorych klasztor skasowano w 1832.
Wedlug zachowanej relacji uczestnika tych wydarzen, podczas pozegnalnej liturgii z zakonnikami "cisn~lo si~ wszystko co zyje w tamtych stronach z katolikow ... , a lzy i lkania zgromadzonych przerywaly odprawiaj'lce si~ nabozenstwo.
To wszystko robilo wrazenie nie tylko na krzywdzicielach rZ'ldowych, niekatolickich, wypelniaj'lcych t~ wol~ wyzszej wladzy, lecz nawet i na niektorych z duchowienstwa panuj'lcego wyznania [prawoslawnego]"35.

Sanktuaria lokalne
We wszystkich zaborach pod koniec XIX i na pocz'ltku XX stulecia obserwujemy dosé powszechne zjawisko przetrwania osrodka kultowego pomimo przeprowadzonej kasaty k1asztoru, zmiany gospodarzy, patronatu, pomimo znacznej

32 FRIDRICH, Historie, t. 4, Krak6w 1911, s. 16-21; J.M. GrZYCKI, Wiadomosci o dominikanach
prowincji litewskiej, cz. I, Krak6w 1917, s. 59-61.
33 J. BORODZICZ, Pod wozem i na wozie. Pami~tniki ks. J6zefa Borodzicza, czyli kilka lat pracy
duszpasterskiej na Litwie, Bialej Rusi i w gl~bi Rosyi, Krak6w 1911, s. 187-188.
.
34 FRIDRICH, Historie, t. 3, Krak6w 1908, s. 192-197.
35 ARSI I009 Societas in Russia. De rebus ecclesiasticis in Rossia in reliquis regionalibus slavicis. Pars I 1822-1836 "Rzeczywiste polozenie katolicyzmu pod panowaniem rosyjskim, s. 4-4v;
J. KURCZEWSKI, Biskupstwo wilenskie, Wilno 1912, s. 469; E. NOWAKOWSKI [KS. WACLAW, KAPUCYN], O cudownym obrazie Matki Boiej w Bialyniczach, Krak6w 1899 passim.
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degradacji czy nawet zniszczenia jego struktury i zaplecza ekonomicznego. Wsrod
sanktuariow lokalnych jest to grupa dosé znaczna. Najwittcej sanktuariow 10kalnych przetrwalo w zaborze austriackim, nastttpnie w Krolestwie Polskim i CZttsciowo w zaborze pruskim. Najwittcej natomiast sanktuariow przestalo istnieé
w zaborze rosyjskim, chociaz i tam nie wszystkie ulegly likwidacji.
Z j a w i s k o p r z e t r w a n i a k u l t u (najczttsciej Matki Bozej)
w t y m s a m y m k o s c i e l e mialo ki1ka przyczyn. Jedn::t z nich bylo
silne i dlugotrwale zakorzenienie sitt w religijnosci lokalnej oraz to, ze funkcje
duszpasterskie sprawowali w nim ci sami gospodarze - zakonnicy z tej samej
wspolnoty. Ponadto sanktuaria te z calym zapleczem stanowily nie tylko centra
Zycia religijnego, aIe rowniez kulturalnego, charytatywno-dobroczynnego, gospodarczego.
Posiadamy tez przyklady mowi::tce o mocnej tradycji religijnej, ktora spowodowala przetrwanie lokalnego kultu pomimo zmiany gospodarzy sanktuarium.
WystéijJily rowniez inne przyczyny przetrwania sanktuarium pomimo
zmian zewntttrznych, zmiany patronatu.
Na skutek kasat klasztorow, zamykania kosciolow dIa kultu katolickiego
i obracania ich na cele swieckie, pozarow kosciolow, wystttpowaly, sygnalizowane juz powyzej t r a n s l o k a c j e c z c z o n y c h o b r a z o w i f i g u r. Temu zagadnieniu poswittcimy nieco wittcej miejsca, zauwazaj::tc, ze
translokacje mialy miejsce zarowno w obrttbie tej samej miejscowosci (z kosciola
zakonnego do innego), jak i z miejscowosci do miejscowosci w tym samym zaborze. Najczttsciej przenosiny odbywaly sitt z malych miejscowosci do wittkszych lub do duzych miast. Zdecydowanie rzadziej translokacje organizowano
mittdzy miejscowosciami lez'tcymi w r6znych zaborach. Te ostatnie mialy miejsce najczttsciej z zaboru rosyjskiego do austriackiego. Omowimy kolejne rodzaje
tych dosé osobliwych przenosin.
Translokacje w obrttbie tej samej mleJSCOwo S c i (z kosciola zakonnego do innego) wystéijJily najwczesniej, bo pod
koniec XVIII stulecia w zaborze austriackim, a nastttpnie w zaborze pruskim, na
terenie Krolestwa Polskiego oraz w zaborze rosyjskim.
Stosunkowo duzo translokacji mialo miejsce w zaborze rosyjskim, szczegolnie po 1832 roku i po kasatach klasztorow w latach 60. XIX w.
Po skasowaniu klasztoru karmelitow bosych w Glttbokim w 1863 roku
i opuszczeniu klasztoru przez zakonnikow w 1864 r. przeniesiono cudowny
obraz Matki Bozej Podch6mej do miejscowego kosciola parafialnego. Kosciol
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karmelit6w bowiem wladze rosyjskie przeksztalcily na cerkiew i oddaly duchowienstwu prawoslawnemu36 •
Translokacje z miejscowosci do miejscowos c i. Wydaje si~, ze zjawisko to wystqpilo najszerzej na terenie ziem zabranych,
chociaz gdzie indziej r6wniez mialo miejsce.
Po kasacie klasztoru karme1it6w bosych w Gudohajach w 1832 roku
i zamkni~ciu kosciola, cudowny obraz Matki Bozej przeniesiono do kosciola parafialnego w Oszmianie, gdzie pozostal przez 75 lat, aZ do roku 1907. Gdy w 1906
przywr6cono parafi~ w Gudohajach i odnowiono kosci61, w dniu 2 VIII 1907
przeniesiono procesjonalnie obraz z Oszmiany na dawne miejsce37 .
Kiedy kosci61 karmelit6w trzewiczkowych w Lucku ulegl powt6memu
spaleniu w 1845 r., cudowny obraz Matki Bozej przeniesiono stamt~d do Wlodzimierza38 .
Translokacje na terenie zaboru austriackiego wystqpily g16wnie w okresie
kasat j6zefinskich w XVIII wieku, a w XIX stuleciu byly dosé rzadkie i decydowaly o tym przewaznie zdarzenia losowe. Tak np. w roku 1785 pozar zniszczyl
kosci61 i klasztor karmelit6w trzewiczkowych w Jasle. Uratowan~ z pozogi cudown~ figur~ NMP z Dzieci~tkiem przeniesiono do kosciola parafialnego w Jasle,
nast~pnie do Dukli (1787), a ostatecznie do kosciola parafialnego w Tamawcu.
Stalo si~ to na skutek staran wlascicie1ki tej wioski Katarzyny z L~towskich
Kuropatnickie/ 9 .
Wystqpily rDwmez t r a n s l o k a c j e
mi~ dzyzaborowe
( m i ~ d z y d z i e l n i c o w e ). Odbywaly si~ one stosunkowo rzadko.
Pewna ilosé cudownych obraz6w znalazla si~ w r ~ k a c h p r y w a t n y c h, zostala ukryta lub umieszczona, mimo oporu wiemych, w cerkwiach
prawoslawnych.
Zdaniem A. Witkowskiej, opiekunowie sanktuari6w w obliczu likwidacji
lub przej~cia kosciola przez prawoslawie starali si~ ukryé cudowny obraz,
umieszczaj~c w oltarzu wiem~jego kopi~. Taka sytuacja wystqpila z ciesz~cymi

36 B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych. .. , s. 458--471; FRlDRlCH, Historie, Krak6w 1911,
t. 4, s. 86-89.
37 B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych. .. , s. 573-574; NOWAKOWSKl, O cudownych obrazach, z. 2, s. 194; FRlDRICH, Historie, Krak6w 1911, t. 4, s. 97-101.
38 NOWAKOWSKl, O cudownych obrazach, z. 3, s. 429.
39 FRlDRlCH, Historie, Krak6w 1904, t. 2, s. 437.
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ogromnym kultem Matki Bozej w karmelitanskim sanktuarium w Bialyniczach i w bazylianskim Poczajowie40 •
Na skutek sygnalizowanych juz powyzej okolicznosci zewn~trznych, pewna ilosé sanktuari6w funkcjonowala pod koniec XIX wieku jedynie jako koscioly
parafialne czy filialne. Mozna je okreslié jako s a n k t u a r i a z a n i k l e .
Nie odbywaly si~ do nich pielgrzymki z powodu przeszk6d stawianych ze strony
wladz panstwowych. Tytulem przykladu mozna wymienié dawne koscioly zakonne, funkcjonujllce jako parafialne w XIX i na poczlltku XX wieku: w Gielwanach
(franciszkan6w konwentualnych skasowano w 1832), w Brusilowie (k1asztor kapucyn6w skasowano w 1865), KniaZycach (klasztor dominikan6w zlikwidowano
w 1832), w Mstowie (wsp61not~ kanonik6w reg. later. likwidowano w 1787
i w 1819)41.
Natomiast pewna ilosé koscio16w sanktuaryjnych zostala doslownie zlikwidowana, rozebrana czy wr~cz zniszczona. Niekt6re przeznaczono na koszary,
magazyny wojskowe, inne na cerkwie prawoslawne. Taki los spotkal duzll ilosé
osrodk6w kultowych w zaborze rosyjskim, np. w Molodecznie (po kasacie klasztoru trynitarzy w 1832), w Drui (klasztor bemardyn6w zlikwidowano w 1850,
przez pewien czas jeden kaplan obs1ugiwal kosci61 parafialny), Lachowcach, gdzie
czczono obraz sw. Wincentego. W tej ostatniej miejscowosci klasztor dominikan6w wladze rosyjskie zlikwidowaly w roku 1857, a kosci61 przeksztalcono na
cerkiew w 1868 roku42 .

Sanktuaria

M~ki

Panskiej

W okresie b~dllcym przedmiotem naszego studium funkcjonowaly zasadniczo trzy
typy osrodk6w kultu M~ki Panskiej. Najstarszy typ o sredniowiecznym rodowodzie stanowily te, w kt6rych nabozenstwa i praktyki religijne koncentrowaly
si~ na relikwiach Krzyza Swi~tego oraz na krucyfiksach i wizerunkach Chrystusa
na krzyZu czy Chrystusa ukazanego z krzyzem. Drugi typ stanowily kalwarie
wznoszone w wiekach XVII-XVIII w formie 14 i wi~cej kaplic - obraz6w ukazujllcych etapy drogi krzyzowej Chrystusa. Zesp61 kalwaryjskich koscio16w i kaplic symbolizujllcych etapy M~ki Panskiej byl jednoczesnie miejscem nabozenstw
40 WITKOWSKA, Osrodki kultu, s. 94; NOWAKOWSKI, O cudownych obrazach, Krak6w 1902, z. 4,
s. 517 podaje wiadomosé o zast1ijJieniu orygina1nego obrazu w Poczajowie kopiil "w przewidzeniu
zabrania kosciola" oraz o wywiezieniu i ukryciu prawdziwego.
41 J.L. GADACZ, Slownik polskich kapucyn6w, Wroclaw 1985, t. l, s. 148: Brusil6w - kosci61
parafialny od roku 1793; FRIDRICH, Historie, t. 3, s. 236-237: Mst6w, t. 4, s. 60: KniaZyce, s. 84-86:
Gielwany.
42 A. WITKOWSKA, Osrodki kultu, s. 94; K. GRUDZINSKI, DRUJA, [w:] Klasztory bernardynskie
w Polsce w}e} granicach historycznych, red. H.E. Wyczawski, Ka1waria Zebrzydowska 1985,
s. 48-50. J.M. GIZYCKI, Wykaz klasztor6w dominikanskich prowinc}i ruskie}, Krak6w 1923, cz. 2,
s. 114.
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pasyjnych zwanych Drozkami Pana Jezusa. Do trzeciego typu zaIiczamy osrodki,
w ktorych czczono jerozolimsk~ kopi~ Grobu Chrystusa.
Kult M~ki Panskiej na terenie dawnej Rzeczypospolitej posiadal rozne formy i gromadzilludzi mowi~cych roznymi j~zykami, Iudzi pochodz~cych z roznych
grup spolecznych, a nawet Kosciolow i obrz~dkow. Szczegoln~ popuiamosci~
w omawianym okresie cieszyly si~ wspomniane kaIwarie, tzw. Nowe Jerozolimy,
poswi~cone rozwazaniom nie tyIko cierpien Chrystusa, aIe i Zycia Matki Najswi~tszej, a niekiedy rownoleglemu kultowi innych swi~tych. Mialy one przewaznie charakter lokaIny. Niektore pod koniec omawianego okresu rozszerzyly
zasi~g oddzialywania, obejmuj~c pewien wi~kszy region z reguly nie pokrywaj~cy
si~ z granicami panstwowymi czy administracyjnymi.
W spominane juz kaIwarie byly fundowane od pocz~tku XVII wieku,
w okresie odnowy potrydenckiej. Daly one inspiracj~ do pojawienia si~ nowego
typu pielgrzymek. Pielgrzymki te staly si~ niezwykIe popuiame i bardziej dost~pne szerokim rzeszom niz kosztowne pielgrzymki do Ziemi Swi~tet3. W wielu
z nich motywy i w~tki reIigijne (pasyjne, maryjne, kuIty swi~tych Panskich) spIataly si~ z narodowymi i regionalnymi.
W srod masowo nawiedzanych przez pielgrzymow w omawianym okresie
naIezaly k a l w a r i e fra n c i s z k a n s k i e: Zebrzydowska w Krakowskiem, w Gorze Kalwarii (o ktorych juz wyzej pisalismy), w Cytowianach,
pomorska w Wejherowie, kujawska w Pakosci, sl~ska na Garze Swi~tej Anny,
galicyjska Kalwaria Paclawska franciszkanaw konwentualnych, a takZe obie litewskie, otaczane opiek~przez dominikanaw (Werki i Kalwaria Zmudzka w Gordach)
oraz k a r m e 1 i t o w b o s y c h w Miadziole Starym.
W obr~bie kalwarii i w kosciolach przyklasztomych zakonnicy - kaplani
uprawiali zasadnicze forrny duszpasterzowania: zwyczajne i odpustowe. Te pierwsze nie roznily si~ zasadniczo od powinnosci kaplanskich w innych osrodkach
pielgrzymkowych. Nalezalo do nich: odprawianie niedzielnych mszy sw., uroczystych nabozenstw, wyglaszanie kazan, sruchanie spowiedzi, udzielanie sakramentow swi~tych w swi~tyniach (ktore spelnialy rowniez funkcje kosciolow
parafialnych). W okresie licznych odpustow i w czasie WieIkiego Tygodnia, gdy
gromadzila si~ wi~ksza liczba wiemych, praca kaplanow polegala na gloszeniu
kazan pokutnych, urz~dzaniu szeregu uroczystych nabozenstw, spowiadaniu,
udzielaniu Komunii sw., odprawianiu Drogi Krzyzowej, a w Kalwarii Zebrzydowskiej drozek Pana Jezusa w Wielki Czwartek i Wielki Pi~tek.
Warto podkreslié, ze zarawno w XVIII, jak i w ci~u calego interesuj~
cego nas okresu zakonnicy byli autorami i wydawcami bardzo licznych tekstow

43

S. LITAK, Od reformacji do Oswiecenia. Kosci61 katolicki w Polsce nowoiytnej, Lublin 1994,

s. 113.
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rozmyslan i modlitewnik6w pasyjnych, Gorzkich Zali, ksi,rzeczek do nabozenstwa z tekstami Drogi Krzyzowej, przewodnik6w dr6zkowych, zwanych popularnie ksi'lzkami kalwaryjskimi albo kalwaryjkami. W XIX wieku tlumaczami
takich tekst6w z j~zyk6w obcych, a takze autorami nabozenstw wielkopostnych
i modlitewnik6w obok franciszkan6w i kapucyn6w byli: paulini, jezuici, misjonarze, redemptorysci i zmartwychwstancl4 •
W ci<tgu calego omawianego okresu Kalwaria Zebrzydowska nie tylko
utrzymala, aIe takZe ugruntowala czolowe miejsce wsr6d sanktuari6w pasyjnych
ze wzgl~du na przestrzen, ilo sé kaplic i innych obiekt6w, iIosé i wielkosé organizowanych uroczystosci, procesji, misji, obrz~dowosci, ze wzgl~du na cz~st'l publikacj~ modIitewnik6w i przewodnik6w. Wszystko to sprawilo, ze stale umacnial si~
i poszerzal kr<tg jej spoleczno - religijnego oddzialywania. Warto spojrzeé z te go
punktu widzenia na inne kalwarie prowadzone przez franciszkan6w (Wejherowo,
G6ra Swi~tej Anny, Cytowiany), na dwie dominikanskie (Werki i Zmudzka
w Gordach) i jedn'l karmelitanskq:.CMiadziol Stary).
W roku 1772 przy istniej'lcym kosciele i klasztorze k a r m e l i t 6 w
bo s y c h w M i ad z i o l e S t a r y m w diecezji wiIenskiej zostala erygowana kalwaria skladaj:::tca si~ z 21 kaplic i 8 bramo Zostaly one rozmieszczone
na polach w poblim kosciola oraz w rynku miasteczka. Uroczystosci zwi'lzane
z otwarciem kaIwarii trwaly 4 dni, uczestniczylo w nich wiele Iudzi, licznie zgromadzilo si~ duchowienstwo oraz wzi'll w nich udzial jako g16wny celebrans,
sufragan bialoruski ks. bp Feliks Towianski. W 1774 r. w Miadziole pracowalo
na stale 6 kaplan6w i tyle samo bylo ich w 1825 r. Pielgrzymi przybywaii tutaj
w swi~ta maryjne (w kosciele znajdowal si~ cudowny obraz Matki Bozej) oraz
w okresie Wielkiego Tygodnia. W 1832 r. klasztor skasowaly wladze rosyjskie, aIe
karmelici pracowali tam jeszcze w 1833 roku, po czym zakonnik6w wysiediono,
a w budynkach umieszczono bazylianki z Minska. Parafi~ podzieiono i przy1'lczono do s'lsiednich. Kosci61 pokarmelitanski przerobiono na cerkiew bazylianek
(sluzyl im do kasaty w 1860), a potem na prawoslawn:::t. KIasztor ulegl ruinie,
a kalwaria licz'lca w sumie ok. 40 kaplic zostala zniszczona i rozebrana na budu45
lec . Kalwaria ta ze wzgl~du na kr6tki okres istnienia nie odegrala tak wielkiej
roli integracyjnej na Litwie, jak poprzednio wymienione.
W ci<tgu calego omawianego okresu jedynie na terenie zaboru austriackiego zakony wykonywaly w spos6b ci<tgly prace duszpasterskie na terenie kaIwarii
(Zebrzydowska, Paclawska). Na terenie SI'lska wyst::tPi1y przerwy we franciszkanskim poslugiwaniu na G6rze Swi~tej Anny. Wladze rosyjskie na obszarze
ziem zabranych doprowadzily do likwidacji kIasztor6w, z kt6rych zakonnicy
44 W. SMEREKA, Drogi krzytowe. Rys historyczny i teksty (Studium pasyjne), Krak6w 1980,
S.104-134.
45 B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych ... , s. 564; J. KURCZEWSKI, Biskupstwo wilenskie,

Wi1no 1912, s. 260.
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opiekowali siy kalwariami. Juz w roku 1832 skasowano klasztory: w Miadziole
Starym (karmelici bosi), Popielu (kanonicy regularni lateranscy), w 1850 w Werkach (dominikanie), w 1864 w Cytowianach (Bracia Mniejsi Franciszkanie)
i w 1899 w Kalwarii Zmudzkiej (dominikanie). Podobnie post'lPily wladze Kr6lestwa Polskiego, kasuj:tc franciszkanskie klasztory w Pakosci (1838) i GDrze
Kalwarii (1864). RDwniez wladze pruskie wyeliminowaly franciszkan6w w okresie Kulturkampfu z duszpasterskiego poslugiwania w Kalwarii Wejherowskiej
(1875). Pomimo odsuniycia zakonDw z duszpasterstwa w wielu kalwariach, to
jednak sanktuaria te przetrwaly, o ile nie zniszczono kaplic i kosciolDw i nie przeksztalcono ich na cerkwie. Na ich dalsze losy wywarly wplyw: zdecydowanie
obronna postawa i ofiamosé ludnosci oraz objycie i kontynuowanie obowi:tzk6w
duszpasterskich przez duchowienstwo diecezjalne.
W zakonnych osrodkach kultowych zakonnicy nie tylko odprawiali msze
swiyte i nabozenstwa, spowiadali, glosili kazania okolicznosciowe, pokutne i nauki katechizmowe, aie rDwniez oprowadzali grupy pielgrzymkowe, odprawiali
Drogy KrzyZOW'l:, urz:tdzali uroczyste nabozenstwa w Wielki Czwartek i Wielki
Pi:ttek, organizowali rozmaite celebry jubileuszowe.
W srDd sanktuariDw Myki Panskiej patronatu zakonnego w okresie porozbiorowym istnialy co najrnniej trzy typy, w kt6rych nabozenstwa i praktyki religijne koncentrowaly siy na: 1. relikwiach drzewa Krzyza Swiytego, krucyfiksach
i obrazach Chrystusa na krzyzu, b:tdz z krzyzem, 2. stacjach Drogi Krzyzowej
(kalwarie), 3. kopii Grobu Chrystusa.
NiektDre przestaly istnieé, inne odebrano spod pieczy zakonnej, a pewne
pod koniec omawianego okresu rozszerzyly zasiyg oddzialywania, obejmuj:tc
wiykszy region (z reguly nie pokrywaj:tcy siy z granicarni panstwowyrni czy adrninistracyjnyrni). Skupialy one wiele grup jyzykowych i etnicznych wspDIZyj:tcych
czy s:tsiaduj:tcych ze sob:t. Licz:tc siy z rDznorodnosci:t i ilosci:t pielgrzym6w,
zakony posylaly tam najlepiej przygotowanych kaplanDw (kaznodziej6w, spowiednikDw, organizatorDw wielkich zgromadzen liturgicznych) do sprawowania
poslug duszpasterskich. Ponadto przelozeni prowincji posylali do okresowej pomocy zakonnikDw z dalszych klasztorDw i zapraszali do wspDlpracy kaplanDw
z innych zakonDw, s:tsiednich parafii, dekanatDw, a nawet diecezji. Przede wszystkim zapraszano kaplanDw posiadaj:tcych pewn:t praktyky duszpastersk'l:, misjonarzy-kaznodziejDw wladaj:tcych biegle jyzykami pod:tzaj:tcych tam pielgrzymDw.
Ceremonie koronacji obrazDw i figur, wystypuj:tce w interesuj:tcym nas
okresie, wymagaly kilkuletnich przygotowan ze strony zakonDw. Z tej okazji
rozbudowywano koscioly lub budowano nowe (bazylianie w Poczajowie w 1773,
karmelici bosi w Berdyczowie w 1856, jezuici we Lwowie w 1905) ozdabiano
wnytrza swi:ttyn poprzez zawieszenie nowych obrazDw, luster, tkanin, poprzez
wykonanie dekoracji na zewn:ttrz, gdzie umieszczano napisy, wizerunki herbowe
glDwnych fundator6w i dobrodziei, wznoszono bramy tryumfalne.
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W akcie koronacji czy rekoronacji uczestniczylo wiele tysi~cy wiemych.
Zapraszano tez wielu przedstawicieli wladz zakonnych, diecezjalnych, dostojnikow panstwowych. Podczas kilkudniowych uroczystosci i w czasie samej liturgii
koronacyjnej graly kapele muzykantow, wojsko strzeIalo na wiwat, rozdawano
pami~tkowe obrazki, medale i medaliki zwane koronatkami. Te ostatnie odlewano czy tez wybijano z cyny, br~zu, mosi~dzu, srebra, a nawet ze zlota46 . Obrazki
i koronatki przechowywano nie tylko jako pami~tk~ uczestniczenia w uroczystosciach koronacyjnych, aIe rowniez jako dowod otrzymania odpustu zupelnego, ktorego udzielal dIa uczestnikow papiez zezwaIaj~cy na przeprowadzenie ceremonii.
Glowne osrodki pielgrzyrnkowe na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej na
przelomie XIX i XX wieku znajdowaly si~ w Cz~stochowie, Wilnie, dIa Galicji
w Kalwarii Zebrzydowskiej, dIa Wilenszczyzny i Zmudzi w KaIwarii Zmudzkiej,
dIa Inflant w lotewskiej Aglonie, dIa SI~ska Opolskiego na Gorze Swi~tej Anny.
We wszystkich sanktuariach budowano i ugruntowano wi~zi spoleczno-religijne, narodowe, a takZe regionalne i Iokalne. W wielu z nich krzewiono j~
zyk i kuItur~ polskq, w wielu poslugiwano si~ tez innymi j~zykami ze wzgl~du na
specyfik~ naplywaj~cych pielgrzymow.
Odrodzenie wi~zi spoleczno-religijnych odbywalo si~ w rozmaity sposob.
Przede wszystkim nast~powalo podczas wielkich zgromadzen Iiturgicznych i nabozenstw paraliturgicznych, kazan, misji i rekolekcji. Duze znaczenie w szerzeniu
danego kultu i w podtrzymaniu wi~zi reIigijnych mialo rozpowszechnianie ksi~
zek, broszur, modlitewnikow, przewodnikow i spiewnikow, tzw. kalwaryjek. !ch
autorami byli przewaznie zakonnicy.
Istotn~ rol~ spelnialy pami~tkowe krzyze, wspomniane juz obrazy i obrazki, koronatki, medale i medaIiki. Uderzaj~ca jest rozmaitosé materialnych wyznacznikow kultow regionalnych i 10kaInych. Spelnialy one r6Znorodne funkcje
zarowno na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, jak i w innych krajach europejskich. Byly uZywane jako srodki propagowania okreslonego kuItu, nawet w odleglych miejscowosciach. Czasami, b~d~c odbiciem najgorszego styIu handIowego,
zwalczanego przez profesjonalnych artystow, odgrywaly rol~ edukacyjn~. Czasami stawaly si~ narz~dziami Iudzkiego zakorzenienia. Czasami wykonane czy
przyozdobione przez samych wiemych stawaly si~ srodkiem wyrazania autentycznej religijnosci, a niekiedy narz~dziem magicznego rytuaIizmu47 • Owe materiaine przejawy kultu i pami~tki przywozone z sanktuariow zachowaly si~ do
naszych czasow w niewielu egzemplarzach, a niekiedy tylko w szcz~tkowych forZ. NESTOROWICZ, Koronacje i koronatki wizerunk6w maryjnych na kresach Rzeczypospolitej,
Nasz R6d", nr 1/97, s. 18-19; TENZE, Polskie koronatki, "Rota. Kwartalnik dia nauczycieli,
rodzic6w i mlodzieZy poza granicami RP", nr 2-3(10-11), R. 1993, s. 55-57.
47 J. PIROTIE, Objets, kitsch etfois populaires, Archives et Bibliothèques de Belgique, Religion,
Mentalite et Vie Quotidienne. Histoire religieuse en Belgique depuis 1970, nr 35 (special), r. 1988,
s. 157-167.
46
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mach. Sygnalizujemy to zjawisko w cz~sci ilustracyjnej niniejszego opracowania. Niewqtpliwie zasluguj,!: one na systematyczne przebadanie przez historyk6w.
Od polowy XIX wieku pewn,!: rol~ w rozwoju i poszerzeniu kr~g6w oddzialywania lokalnych i regionalnych osrodk6w kultu, w podtrzymaniu kilkuwiekowej tradycji zakonnej w swiadomosci narodowej, odgrywali publicysci
i dziennikarze prasowi. Ich rola i znaczenie zamieszczanych ilustracji, artykul6w
i reportazy w prasie tygodniowej Kr6lestwa Polskiego nasilily si~ w drugiej polowie XIX i na pocz'!:tku XX stulecia. Odbiorc,!: tej prasy byla ksztaltuj,!:ca si~
inteligencja, ziemianstwo oraz duchowienstwo.
Bezposrednie kontakty z czlonkami wsp6lnot zakonnych, misjonarzami,
biskupami, wybitnymi kaznodziejami oraz innymi kaplanami wplywaly na pogl~bianie swiadomosci narodowej i religijnej uczestnik6w misj i, rekolekcji,
a takZe pielgrzym6w.

Dzialalnosé wydawnicza i drukarnia w Berdyczowie
Wydawnictwo i drukamia karrnelit6w bosych w Berdyczowie zacz~ly funkcjonowaé w roku 1760 na podstawie otrzymanego od kr6la Augusta III przywileju
z 1758. Drukamia istniala jako tlocznia "Fortecy Nayswi~tszey Maryi Panny
WW. Karmelit6w Bosych", a nast~pnie jako "Drukamia uprzywilejowana
00. Karrnelit6w Bosych" do 1844. Warto podkreslié, ze w 1778 drukamia otrzymala od Stanislawa Augusta Poniatowskiego przywilej wyl,!:cznego druku dziela
Antoniego Janiszewskiego Kazania na niedziele y swif2ta calego roku tudziez kazania przygodne (wyd. 1779). W ci<tgu calego okresu dzialalnosci zaopatrywala
ludnosé z bliskiej i dalszej okolicy: w ksi,!:zki religijne, podr~czniki, kalendarze
liturgiczne i swieckie. Posiadala wlasny budynek od strony poludniowej klasztoru,
wlasn,!: drzeworytni~ i wyksztalcony personel techniczny48.
W okresie staropolskim, tj. 1760-1800, spod jej pras wychodzilo rocznie
2-11 tytu16w, nie licz,!:c druk6w ulotnych, rycin i obrazk6w. Na podstawie szeroko przeprowadzonej kwerendy pelny zestaw tytu16w druk6w z lat 1765-1800
sporz,!:dzili i opublikowali w 1984 roku Jakim Zapasko i Jaroslaw Isajewicz49 .
Odnotowali oni l,!:cznie 228 tytu16w druk6w (zob. tabela), kt6re ukazaly si~ w Berdyczowie. Zdaniem autor6w hasla Berdycz6w, zamieszczonego w t. 1 Slownika
geograficznego Kr61estwa Polskiego i innych kraj6w slowimlskich (Warszawa
1880, s. 137) drukamia wydala w latach 1760-1840 ponad 650 tytu16w druk6w.
48 Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, z. 6: Malopolska - Ziemie Ruskie, oprac.
W. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, W. Krajewski, Wroclaw 1960, s. 119-122.
49 Zob. J. ZAPASKO, J. ISAJEWICZ, Pamiatki kniikowogo mistiectva. Katalog starodrukiv vidanych
na Ukraini, kniga druga, czastina 1 (1701-1764), Lviv 1984; J. ZAPASKO, J. ISAJEWICZ, Katalog
starodrukiv vidanych na Ukraini. Kniga druga, czastina druga (1765-1800), Lviv 1984.
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Tab.4. Wie1kosé produkcji drukami kanne1it6w bosych w Berdyczowie w 1atach 1765-180050
J~zyk

Rokwydania

1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792

druk6w

Razem

polski

laciiiski

ukraiiiski

rosyjski

5
8
8
4
5
6
4
2
1
6

1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1
3

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

7
7
8

1
1
2
2

-

-

-

-

-

-

-

6
9
8
4
6
6
5
5
3
7
1
9
9
8

11

-

-

-

11

8
6
7
5
4
4
2
4
2
1
9
1
7

1

-

-

-

-

-

3
1
3
2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

9
6
lO
6
7
6
2
4
4
1

1
1

1
1
2

-

11

-

3
9

-

-

-

50 Zob. J. ZAPASKO, J. ISAJEWICZ, Pamiatki kniikowogo mistiectva ... ; J. ZAPASKO, J. ISAJEWICZ,
Katalog starodrukiv vidanych na Ukraini ....
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1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800

2
3
2
6
6
3
6
2

Og6lem

172

2
2
1
2
3
1

-

1
1
1
1
2
1
1

-

-

-

7
8
2

lO

8

228

-

38

1
1
1
1
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-

6
5
6
9

lO

Wedlug obliczen znanego badacza zakon6w J.M. Gizyckiego, w XVIII
wieku z typografii karmelickiej wyszlo ok. 370, a w XIX stuleciu niemal 200
druk6w oraz ok. 100 bez oznaczenia roku, a czasem i miejsca wydania, og6lem
. ..67051 .
co naJlnmeJ
Wieloletni i doswiadczony badacz historii karmelit6w bosych o. Benignus J6zef Wanat stwierdzil, ze w ci&:gu 84 lat dzialalnosci oficyna berdyczowska
przetrwala najdluzej ze wszystkich drukam polskich polozonych na kresach, wydaj,!:c 714 pozycji, nie uwzgl~dniaj,!:c pojedynczych druk6w okolicznosciowych
i rozmaitych rycin 52 .
Ze wzgl~du na istniej,!:ce sanktuarium, do kt6rego sci&:galy liczne pielgrzymki z Wolynia, Podola i Ukrainy, produkcja wydawnicza przeznaczona byla
przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb pielgrzym6w, aIe takze duchowienstwa. Jak juz wspomniano, spod pras drukarni wychodzily: modlitewniki, spiewniki, mszaliki itp. druki religijne. Inn,!: grup~ stanowily kalendarze liturgiczne dIa
diecezji: kamienieckiej, kijowskiej oraz dIa obu prowincji karmelit6w bosych na
terenie Rosji: ruskiej i litewskiej sw. Kazimierza (do 1844). Niew~tpliwie najpopularniejszym wydawnictwem o charakterze ci&:glym byl kalendarz, zwany berdyczowskim, a takZe "gospodarskim", "polskim i ruskim". Ukazywal si~ on w dUZym
nakladzie (ok. 40 tys. egz.) w latach 1764-1844 w drukarni karmelit6w, a po jej
zamkni~ciu przez wladze rosyjskie, jego publikacj~ kontynuowano do 1864 roku,
korzystaj,!:c z uslug innych drukarni na terenie Cesarstwa.
Doniosle znaczenie dIa kultury polskiej mialy pozycje z dziedziny kaznodziejstwa, hagiografii, teo10gii, zycia wewn~trznego, a przede wszystkim
51 1.M. GrZYCKI [WOLYNIAK], Zniesione koscioly i klasztory rzymskokatolickie przez rzqd rosyjski w wieku XIX-tym w diecezji luckiej, iytomierskiej i kamienieckiej, "Nova Poloniae Sacra",
t. 1, Krak6w 1928, s. 204.
52 B.l. W ANAT, Zakon Karmelit6w Bosych. .. , s. 382. Autor oparl swe twierdzenie na podstawie
n::kopismiennego katalogu druk6w berdyczowskich, opracowanego przez 1.M. GiZyckiego (Wolyniaka).
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podr~czniki

szkolneo Te ostatnie ukazywaly si~ w drugiej polowie XVIII WO Jednym z podr~cznikow byl Jo Torzewskiego Rachmistrz polski, to jest zebranie
regul arytmetycznych i algebrycznych (1760), tegoz autora Rozmowa o sztukach
robienia szkla, palenia potaszow i topienia ielaza, stosujqca si~ do materialow,
lasow, rud i zwyczajow krajowych i ich dobrego zarzqdzania (1785)0 Wydawano
rowniez: katechizmy (1779, 1832), teksty pomocne do nauczania j~zykow: francuskiego (Gramatyka francuska krotko zebrana, 1796; Nowe rozmowy w j~zyku
francuskim i polskim, 1800) i rosyjskiego (Bukwar, 1793, 1796, 1797; Grammatika rossijskogo jazyka, 1798), historii powszechnej (Historia powszechna
dawnych panstw 000 z francuskiego przeloiona przez Antoniego Kapic~ooo, 1781)0
Odbiorcami podr~cznikow, katechizmow i drukowanych tutaj rowniez zeszytow
byla niew'l:tpliwie mlodziez chodz'l:ca do szkoly powiatowej, prowadzonej w Berdyczowie przez karmeIitow w Iatach 1794-1831 53 o
DUZym osi<tgni~ciem wydawniczym byIo ukazanie si~ encyk10pedii gospodarczej Jakuba K. Haura Oekonomika gospodarska generalna (1788) oraz
poradnika Iekarskiego (Ekonomika lekarska albo domowe lekarstwo, 1790, 1793)
tegoz autorao
Typografia berdyczowska wytloczyla wi~ksze prace dotycz'l:ce historii
dominikanow na Rusi (De rebus gestis in Provincia Russiae Ordinis Praedicatorum, 1780) i historii berdyczowskiego sanktuariumo Przeor kIasztoru w Berdyczowie 00 Grzegorz Trzesniewski przygotowal z okazji koronacji obrazu Matki
Bozej dwutomow'l: prac~ pt. Ozdoba i obrona ukraiYzskich krajow przecudowna
w berdyczowskim obrazie Maryja (1767)0 Wydano j'l: z wielk'l: starannosciq, z licznymi rycinami ukazuj'l:cymi nie tylko cudowny wizerunek Maryi, aIe rowniez
rozne aspekty architektury calego sanktuariumo Znawcy literatury polskiej uznaj'l:
54
t~ publikacj~ za najpi~kniejsz'l:polsk'l:ksi'l:zk~ ilustrowan'l:XVIII stulecia 0
W ci<tgu XIX WO charakter i rozmiary produkcji zaIezaly nie tyIko od prefektow drukami (byIi nimi zawsze karme1ici: w 1841 t~ funkcj~ sprawowal 00 Benedykt Gryner), jej wyposazenia technicznego (w 1841 dysponowala 3 prasami
i roznymi rodzajami czcionek polskich, laciitskich, ukraiitskich i rosyjskich, szlakami omamentacyjnymi), aIe rowniez od czynnikow ekonomicznych (drukamia
przynosila spore dochody, ktore przeznaczano na remonty i utrzymanie olbrzymich zabudowait kosciola i kIasztoru), zapotrzebowania spolecznego na slowo
53 Tamze, s. 387. Ok. 1804 roku szkola utrzymywana byIa przez karmelit6w, miala 6 klas
i uczt<szczalo do niej 191 uczni6w; zob. Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkps II 1899 Wiadomosé o gubemiach Wydzial Imperatorskiego Wilenskiego Uniwersytetu skladajlicych i o szkolach
w nich zalozonych [tabela z danymi pochodzllcymi z ok. 1804], s. 4.
54 Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Oswiecenie, oprac. E. Aleksandrowska z zespolem. Hasla og6lne, rzeczowe i osobowe A-H, Warszawa 1966, s. 120: ksilizka G. Trzesniewskiego ,jest - twierdzll- najpit<kniejszli obok Sielanek polskich Groella polskll ksillzkli ilustrowanli
wieku XVIII".
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drukowane oraz postanowien wladz rosyjskich 55 • Tak wi~c w ci~u XIX wieku
nadal drukowano r6znego rodzaju: modlitewniki, kazania, rubrycele, kalendarze
gospodarskie, katechizmy, podr~czniki, utwory literackie, ogloszenia urz~dowe,
rozporz'ldzenia administracyjné 6 .

Zakonczenie
W okresie porozbiorowym karmelici bo si kontynuowali prace duszpasterskie
w obr~bie parafii, sanktuari6w i powierzonych im kapelanii. Rozwin~li takZe
dzialalnosé wydawnicz'l poprzez wlasn'l drukarni~ w Berdyczowie. Produkcja
wydawnicza zaspakajala potrzeby spoleczne, religijne i edukacyjne spoleczenstwa
oraz duchowienstwa diecezjalnego i zakonnego. Na podj~cie szerszej aktywnosci
spoleczno-religijnej nie pozwolily im wladze rosyjskie. Mimo poniesionych strat
materialnych, likwidacji wie1u dom6w i kosciol6w oraz rozmaitych ograniczen ze
strony wladz zaborczych, podejmowali dzialalnosé na miar~ swoich mozliwosci,
uzyskuj'lc spoleczne uznanie. Na wiele sposob6w budowali kultur~ religijn'l:,
umacniali wi~zi spoleczne, rozwijali poczucie tozsamosci koscielnej i narodowej.

55 B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych. .. , s. 394-395; niestety nie s~ ustalone nazwiska
wszystkich prefekt6w drukami, pomimo ze odgrywali znacz~c~ rollè w ksztahowaniu profilu i Ofganizacji produkcji.
56 J. ROLLE, Drukarnia i sztycharnia w Berdyczowie, odbitka z "Rocznika dia Archeolog6w"
z roku 1871, Krak6w 1872, s. 7-14.

