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Wplyw sztuki karmelitanskiej
na ksztaltowanie zycia religijnego W Polsce

Powszechnie znane jest okreslenie "sztuka zakonna", aIe co wlasciwie oznacza
ten termin: dziela tworzone dIa zakonu, przez zakonnik6w czy o zakonie. Czy
tematyk~ i form~ dziel sztuki reguluj'l:.przepisy zakonne czy raczej potrzeba chwili,
sytuacja spoleczno-religijna, przemiany gospodarcze, wplyw szk61 duchowosci
albo tez r6znorodne procesy przemian na zachodz'l:.ce na plaszczyznach eklezjalnych. Warto zatrzymaé si~ tymi pytaniami, przygl'l:.daj'l:.c si~ dzielom w swi'l:.tyniach i klasztorach karmelitanskich.
Karmelici swoje korzenie dostrzegaj'l:. w Palestynie na garze Karmel.
TarnZe, juz od VII wieku, Zyla grupa pustelnikaw nawi'l:.zuj'l:.cych do proroka Eliasza. W tym wlasnie miejscu przez wiele lat oddawal si~ praktykom pokutnym
i modlitwie. Historyczne pocz'l:.tki zakonu datuje si~ jednak na przelom XII i XIII
wieku, kiedy to grupa pustelnik6w-mnich6w pod przewodnictwem sw. Brokarda l
2
przyj~la Regul~ sw. Alberta z Avogadro . Wedlug innej hipotezy, karmelici wyWOdz'l:. si~ od grupy krzyzowc6w pod przewodnictwem sw. Bertolda z Malifay,
ktarzy osiedli posr6d ascet6w na garze Karmel. Regula nowo uformowanej wsp61noty zakonnej zostala ostatecznie zatwierdzona przez papieza Honoriusza III
w 1226 roku. W polowie XIII wieku karmelici osiedlili si~ w Europie. Za zgod'l:.
papieza Innocentego IV dokonali modyfikacji reguly z monastycznej na cenobickq, a w kilkadziesi<tt lat pozniej kannelici zostali zaliczeni do zakonow mendykanckich. W wieku XV dochodzi do kolejnej reformy zakonu przeprowadzonej
przez sw. Teres~ Wielk'l:. i sw. Jana od Krzyza. W jej wyniku powstala nowa
Brokard (zm. ok. 1232), pierwszy przel:ozony karmelitow, przyjill regul" sw. Alberta.
Albert z Avogadro (1150-1214), kanonik regulamy, biskup Bobbio i Wercelli, patriarcha Jerozolimy. Zamordowany w czasie procesji Sw. Krzyza przez wielkiego mistrza szpitala Sw. Ducha.
Tworca reguly karmelitanskiej.
1
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gahtz zakonna zwana karmelitami bosymi, kt6rzy na mocy decyzji papieza Grzegorza XII zostali wydzieleni z pierwotnego zakonu. Ostateczny podzial na
karmelit6w bosych i karmelit6w dawnej obserwy, zwanych populamie trzewiczkowymi, nast~il w 1593 roku3.
Pierwotne ustawodawstwo karmelitaitskie nie wyznaczalo wlasciwie sprecyzowanych i sci sI e okreslonych zasad, wedrug kt6rych mialyby powstawaé dziela
sztuki tworzone na zam6wienie zakonnik6w a sruzltce, na przyklad, do sprawowania kultu. W Regule sw. Albert zaznaczyl jedynie, k1asztory majlt byé "stosowne
i odpowiednie do sposobu zycia waszego zakonu [ ... ] Ponadto zgodnie z polozeniem miejsca, gdzie postanowicie zamieszkaé, niech poszczeg6lni bracia maja
oddzielne cele, kt6re kazdemu z nich wyznaczy osobiscie przeor [ ... ]. Posrodku
cel ma byé zbudowana kaplica, gdzie codziennie rano powinniscie si~ zbieraé,
aby uczestniczyé we Mszy swi~tej,,4. Te og6lnikowe wskazania wraz z wzorcem,
jakim byl zesp6l klasztomy na g6rze Karmel w okolicach Hajfy, staly si~ pewnego rodzaju wzorcem architektonicznym klasztor6w karmelitanskich. W centralnej cz~sci zespolu budowany byl wi~c najcz~sciej jednonawowy kosci6l
z przylegajltcymi wok6l celami rnnich6w 5 .
Przemiany architektoniczne nast~ily z chwillt przeobrazenia si~ karmelit6w w zakon mendykancki. Nowe formy dzialalnosci duszpasterskiej, a takZe
koniecznosé podejmowania przez zakonnik6w studi6w, prowadzenia bibliotek
i uprawiania nauki, spowodowaly powstanie nowych rozwiltzan architektonicznych w budownictwie konwent6w karmelitanskich. Istotnym a nowym elementem byly dzwonnice 6 . Dzwi~k dzwon6w zworujltcych wiemych na Msz~ swi~tlt
czy inne nabozenstwa byl bardzo istotnym (zwlaszcza w wiekach srednich)
elementem, odgrywajltcym duzlt rol~ w pracy katechetycznej i apostolskiej zakonnik6w. Dzwony w klasztorach obwieszczaly nie tylko samym karmelitom, aIe
takZe okolicznej ludnosci, ze nadszedl czas modlitwy, oglaszaly jakies istotne wy-

3 B.J. WANAT, Zakon Karmelitow Bosych w Polsce, Krak6w 1979, passim; B. LOZrNSKI, Leksykon zakonow w Polsce, Warszawa 1998, s. 68-71; J. MARECKI, Zakony w Polsce, Krak6w 2000,
s. 46-48; J. SMET, Karmelici. Historia Zakonu Braci Najswietszej Maryi Panny z Gory Karmel,
Krak6w 1986, passim; D. WIDER, Prawie wszystko o Karmelu, Krak6w 1990, passim; A. DE LA
VIRGEN DEL CARMEL, Historia de la reforma teresiana (1562-1962), Madryt 1968, passim;
B. PANEK, W. KOLAK, J. DUCHNIEWSKI, Karmelici, [w:] EK, t. 8, Lublin 2000, kol. 804-814; Cz. GIL,
Karmelici Basi, tamze, kol. 814-819.
4 Regula "pierwotna" Zakonu NMP z Gory Karmel dana przez sw. Alberta patriarche jerozolimskiego, a zatwierdzona przez papieia Innocentego IV, [w:] Regula, konstytucje przepisy wykonawcze Zakonu Braci Bosych NMP z Gory Karmel, Krak6w 1997, s. 22-25.
5 B.J. W ANAT, KarmelitG/lska sztuka, [w:] EK, t. 8, Lublin 2000, kol. 838-839; R. ROG, Karmelici
- duch - historia - kultura, Krak6w 1997.
6 Na mocy decyzji papieza Aleksandra IV z roku 1261.

Wplyw sztuki karmelitanskiej

305

darzenie, a w p6zniejszej tradycji i poboznosci ludowej mialy odp~dzaé niepomyslne wiatry oraz zIe duchy, uciszaé burze i prowadzié dusze zmarlych do nieba7 .
W Europie karmelici jako zakon zebrz~cy budowali najcz~sciej koscioly
skromne i proste. Swi~tynie byly najcz~sciej wznoszone na planie krzyza, jednonawowe z bocznymi kaplicami lub szeregiem oltarzy w plycinach wok61 nawy
gl6wnej. Wiez na fasadzie raczej unikano, spotyka si~ natomiast wi~ksze koscioly bazylikowe. W wi~kszosci swi~tyn karmelitanskich, prezbiterium l~czylo si~
poprzez dwie bramki obok oltarza z ch6rem zakonnym. Koscioly klasztome
karmelit6w wznoszone przed reform~ terezjansk~ nie posiadaly wyraznego rysu
karmelitanskiego. Na ich wyposazenie i ksztalt mialy wplyw architektoniczne
tradycje lokalne, inicjatywa architekta lub ingerencja fundatora. Po niewielkim
okresie stagnacji kolejna fala rozwoju architektonicznego nast~ila w okresie
baroku. Jednak r6wniez XVII i XVIII wiek nie wyksztalcil charakterystycznej
bryly kosciola lub powtarzaj~cego si~ w kosciolach karmelit6w trzewiczkowych
wystroju wn~trza. Klasztory pod wzgl~dem architektonicznym dzielono na duze
(najcz~sciej byly to domy formacyjne), srednie i male. W tych pierwszych musialo byé przynajmniej kilkadziesi~t cel zakonnych, skryptorium, biblioteka, sale
wykladowe, obszemy refektarz itd. Najcz~sciej stosowanym ukladem przestrzennym byl czworobok (kosci61 i trzy kilkukondygnacyjne skrzydla klasztoru).
Istotnym elementem, na kt6ry warto zwr6cié uwag~ byla koniecznosé konsultowania si~ w czasie zakladania nowych fundacji z prefektem budowy w konkretnej
prowincji, kt6ry mial za zadanie dopilnowaé poprawnosci wznoszonego klasztoru pod wzgl~dem architektonicznym oraz zgodnosci z przepisami zakonnymi 8 .
Praktyka taka byla stosowana takZe w innych wsp6lnotach zakonnych, m.in. przez
reformat6w, kapucyn6w, cysters6w, jezuit6w.
Skromne i proste koscioly przypominaly o wartosciach propagowanych
przez zakonnik6w, kt6rzy poprzez rady ewangeliczne, odrzucaj~c dobr~ materialne, ukazywali wiemym istot~ zycia chrzescijanskiego.
Przy niekt6rych klasztorach powstawaly pustelnie. Bylo to nawi~zaniem
do eremickich tradycji karmelit6w. Pustelnicy, najcz~sciej ukazywani jako abnegaci, Zyli wyl~cznie sprawami duchowymi, gardzili dobrami materialnymi i kontaktem ze swiatem, kt6ry kojarzyl si~ jako grzeszny. Pustelnicy swoim przykladem
poci~ali wiele os6b swieckich i wywierali znacz~cy wplyw na zycie religijne
swego otoczenia. Wydaje si~, ze ten temat wymaga gl~bszego opracowania
w oparciu nie tylko o zr6dla karmelitanskie, aIe takZe i z innych wsp6lnot zakonnych.
Rozw6j nowego odlamu karmelit6w zwanych bosymi przypadl na czas
nasilaj~cych si~ dzialan kontrreformatorskich. Mialo to swoje odzwierciedlenie
7

D. FORSTNER, Swiat symboliki chrzeScija/1skiej, Warszawa 1990, s. 397-398.
W ANAT, Karmelita/1ska sztuka ... , kol. 839; TENZE, Sztuka w Karmelu, Krak6w 1999.

8 B.l.
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takZe w architekturze. Pierwsze konstytucje karmelit6w bosych okreslaly jedynie
architektur~ klasztoffi,!:jako prost,!:i skrornn,!:. Jednakjuz w 1614 roku, podczas
obrad kapituly generalnej w Rzymie, sprecyzowano przepisy, wedlug kt6rych
nalezalo wznosié koscioly karmelitanskie. Wytyczne te rozeslano do klasztor6w
jako obowi,!:zuj,!:ce normy architektoniczne 9 • Swi,!:tynie mialy byé budowane na
planie krzyza lacinskiego (35 metr6w dlugosci i Il szerokosci) z kaplicami po
bokach nawy gl6wnej lub na plani e centralnym, bez wiez i kopul. Wzorem, kt6ry
wielokroé nasladowano, byl kosci6l Santa Maria della Scala w Rzymie. Klasztor
karmelit6w bosych mialy tworzyé dwie cz~sci: zewn~trzna z malym dziedzincem
i wlasciwa - wok6l wi~kszego dziedzinca. W sklad zabudowan mialo wchodzié
mi~dzy innymi 40 cel, oratorium, refektarz itp. Kazde z pomieszczen mialo scisle
okreslone wymiary, jednak zar6wno wymiary kosciola, jak i gmachu klasztornego mogly ulec zmianie, gdy wymagaly tego potrzeby duszpasterskie. Od 1623
roku zgodnie z dyrektywami kapituly generalnej poszczeg6lne prowincje opracowaly wlasne wzorce architektoniczne, z czasem jednak powr6cono do jednolitego
wzorca dIa calego zakonu lO •
W architekturze karmelitanskiej istotne znaczenie miala fasada z zawartym na niej programem ideowym. W siedemnastowiecznych i osiemnastowiecznych kosciolach karmelit6w bosych najcz~sciej wyst~powaly w'!:tki
zwi,!:zane z Maryj,!: i sw. J6zefem Oblubiencem. Fasada swi,!:tyni, co moze wydawaé si~ zaskakuj,!:ce, byla swoist,!: form,!: ewangelizacji. Zawarty w niej ikonograficzny program ideowy oddzialywal zar6wno form'l:, jak i tresci,!: nie tylko na
przychodz,!:cych do swi,!:tyni, aIe i na tych, kt6rzy przechodzili obok. W okresie
kontrreformacji "wyjscie" poprzez sztuk~ ze swi,!:tyni z tresciami teologicznymi
bylo nie tylko form,!: swiadectwa, aIe tez specyficznym sposobem zabierania glosu
w interkonfesyjnej dyspucie. Ponadto ugruntowywalo wiar~ katolik6w, podkreslaj,!:c stanowisko Kosciola katolickiego gl6wnie w kwestii kultu maryjnego
i swi~tych, co odrzucali protestanci i zwolennicy Kalwina.
W Polsce karmelici dawnej obserwy pojawili si~ w 1397 roku, a karmelici bosi w 1605 roku. Wraz z kolejnymi fundacjami powstala sieé klasztor6w
jednej i drugiej gal~zi na terenie niemal wszystkich ziem polskich. Szybki rozw6j
i liczne fundacje w wiekach srednich, a nast~pnie w XVII i XVIII, spowodowaly
zakorzenienie si~ takze w Polsce przedstawionych wyzej wzorc6w architektonicznych. Pierwszy klasztor karmelit6w w Poisce zbudowany zostal w 1397 roku
na Piasku pod Krakowem. Kolejne wzniesiono w Bydgoszczy, Poznaniu oraz
9 Przepisy uchylano w momencie, gdy wsp61nota przejmowala juz istniej1tcy klasztor i kosci61.
W6wczas nie bylo potrzeby przebudowy, tak by dopasowaé istniej1tcy stan rzeczy do ustawodawstwa zakonnego.
10 M. BRYKOWSKA, Studia nad architekturq baroku. Uklady przestrzenne kosciolDw karmelitDw
bosych, Warszawa 1984; TAZ, Architektura karmelitDw bosych w XVII-XVIII wieku, Warszawa
1991.
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Jasle. Wszystkie te fundacje przenosily na grunt polski wzorce gotyckiej architektury uzupelnione wytycznymi przepisow zycia zakonnego. W wieku XVII
i XVIII powstalo natomiast szereg kosciolow k1asztomych wzorowanych na rzymskich kosciolach Santa Maria della Scala oraz Santa Maria della Vittoria. Z wazniejszych nalezy wymienié swilltynie klasztome karmelitow bosych w Krakowie,
Przemyslu, Wisniczu i Lwowie (na planie krzyza lacinskiego) oraz w Lublinie,
Wilnie i Grodnie (na planie centralnym)ll.
Osobnym zagadnieniem jest ikonografia karmelitanska. Przedstawienia
o charakterze propagandowym, majllce na celu szerzenie i upowszechnianie duchowosci konkretnego zakonu, znane byly juz w wiekach srednich, jednak dopiero
w XVII i XVIII wieku staly si~ powszechne. Willzalo si~ to nie tylko z ogolnie
panujllcymi wowczas tendencjami w Kosciele, propagowaniem idei kontrreformacyjnych i upowszechnianiu kultu maryjnego oraz wstawiennictwa swi~tych.
Sama sztuka baroku ze swoim monumentalizmem, iluzjonizmem, teatralnoscill
i przepychem, posiadajllca ogrom i roznorodnosé form artystycznych, pozwalala
na rozkwit tematow zwillzanych z chwalll zakonu i ro14 jakll czlonkowie zakonu
odegrali w dziejach Kosciola. Stlld tez na sklepieniach kosciolow klasztomych
cz~stokroé zobaczyé mozna wspaniale iluzjonistyczne kompozycje przedstawiajllce nadanie reguly zakonnej, ekstaz~ zalozyciela zakonu lub swi~tych zakonu
w chwale nieba. Populamymi kompozycjami byly takZe te o tematyce zwillzanej
z duchowoscill zakonu, np. kultem maryjnym, trynitamym czy pasyjnym. Sztuka
w ten sposob przyczyniala si~ do propagowania zarowno kultu konkretnych swi~
tych,jak i duchowosci zakonu 12 •

B.J. WANAT, Zakon Karmelit6w Bosych ... , s. 175-202,280-298,347-372,508-511.
J. WRABEC, Kosci61 pobenedyktyfzski w Legnickim Polu. Uwagi o architekturze i programie
ideowym, "Biuletyn Historii Sztuki", t. 33/1971, z. 4, s. 345-368; TENZE, Kilka uwag o programie
ideowym kosciola Najswiçtszej Maryi Panny Laskawej w Krzeszowie oraz okolicznosci jego powstania, [w:] Krzesz6w uswù;;cony laskq, red. H. Dziurla, K. Bobowski, Wroclaw 1997, s. 260-275;
A. WLODAREK, Dekoracja malarska kaplicy sw. Benedykta w Tyfzcu, rnsp w biblioteee Opaetwa
Benedyktyn6w w Tyneu, passirn; M. WITWINSKA, Topografia i kierunki malarstwa sciennego
w Polsce okolo polowy XVIII wieku, "Biuletyn Historii Sztuki". T. 43: 1981, nr l, s. 180-188; TAt,
Ostrolçcka polichromia Walentego Zebrowskiego, "Biuletyn Historii Sztuki". T. 32: 1970, nr 2,
s. 245-259; W. TOMKIEWICZ, Polska sztuka kontrreformacyjna, [w:] Wiek XVII - kontrreformacja
- barok. Prace z historii kultury, red. J. Pele. Wroelaw 1970, s. 71-94; TENZE, O sztuce barokowej
w Polsce, "Biuletyn Historii Sztuki", t. 20/1958, nr l, s. 37-48; L. ROTTER, Duchowosé i historia
benedyktynek w symbolice dekoracji malarskiej kosciola w Staniqtkach, Krak6w 2004, passirn;
A. STOGA, Malarstwo scienne na Warmii w XVIII w ijego oddzialywanie, [w:] Sztuka polska I polowy XVIII w. Materialy Sesji, Warszawa 1981, s. 249-264; M. ROZEK, Kosci61 00. Karmelit6w na
Piasku w Krakowie, Krak6w 1990; S. PASZEK, M.T. CHMIELEWSKI, Pocysterski klasztor w Lqdzie
nad Wartq, Konin 2003, passirn; J. MARECKI, Z czasem zapomniany kult blogoslawionychfundatorow staniqteckich, [w:] Bibliografia literatura kultura, red. M. Konopka, M. Zi'èba, Krak6w 1999,
s.401-419.
11

12
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Zarowno w zakonie karmeIitow dawnej obserwy, jak i w zakonie karmelitow bosych dziela malarstwa, rzezby i wytwory rzemiosla artystycznego tworzone na zamowienie Iub dIa kIasztorow w sposob wyrazny przekazywaly tresci
odnoszllce si~ do duchowosci i religijnosci propagowanej przez Karmel. Wyobrazenia pIastyczne nie reguIowalo ustawodawstwo zakonne, jednak zauwazyé
mozna kiIka wlltkow tematycznych powtarzajllcych si~ w wystroju wn~trz karmelitanskich swilltyn kIasztomych:
- zarowno karmelici bosi, jak i trzewiczkowi istotne miejsce w swojej
duchowosci oddajll Maryi;
- rownie istotna i popuiama w sztuce tworzonej dIa tych zakonow byla
postaé proroka EIiasza i proroka Elizeusza;
- powszechne bylo propagowanie zakonow poprzez przedstawianie na obrazach rZeZbach i polichromii scen z Zycia swi~tych Karmelu;
- warto takZe zwrocié uwag~ na szczegolny kult Dziecilltka Jezus i sw. Jozefa Obiubienca Najswi~tszej Maryi Panny, ktory to kult propagujll karmelici bosi 13.
Najpopuiamiejszym i najbardziej powszechnym wlltkiem w ikonografii
karmelitanskiej sllkompozycje o tematyce maryjnej. Wyromié tu mozna dwa typy,
ktore k1asztorach i swilltyniach karmelitanskich spotkaé mozna wlasciwie zawsze.
Pierwszy to Matka Milosierdzia, a drugi - Matka Boska Szkaplerzna.
Matka Milosierdzia, zwana inaczej Mater Misericordiae, jako typ ikonograficzny rozpowszechnila si~ najpe!niej w XVII i XVIII wieku. Matka Boska
przedstawiana jest w dlugim p!aszczu os!aniajllcym przedstawicieli konkretnego
zakonu lub stanu. Taki sposob przedstawiania Maryi przyj~!o wiele zakonow,
jednak najbardziej powszechnie stosowany by! w sztuce karmelitanskie/ 4 .
W zakonie karmelitow kult Matki Bozej by! zawsze bardzo Zywy. Maryja
stanowi!a istotny i centralny punkt w zyciu duchowym KarmeIu, jego poczlltkach, historycznych przemianach, liturgii, mistyce i pracy apostolskiej. Karmelici
wiele swoich swilltyn poswi~cali Imieniu Maryi, od XIII wieku obchodzono w zakonie cztery swi~ta maryjne, ktore z czasem rozros!y si~ do ponad dwudziestu
pi~ciu swillt maryjnych (mi~dzy innymi od XIV wieku karmelici obchodzili swi~to
Niepokalanego Pocz~cia NMP). Wie1e miejsca kultowi maryjnemu poswi~cone
13 B.I. WANAT, Sztuka w Karmelu, Krakow 1999, passim; TENZE, Kult Matki Bo:ie} w klasztorze 00. Karmelit6w na Piasku w Krakowie }ako element chryzmatu karmelitanskiego, Lancut 2004,
passim; TENZE, Kult swi~tego J6zefa Oblubienca NMP u K~rmelit6w Bosych w Krakowie, Krakow
1981, passim; TENZE, Karmelitanska sztuka, [w:] EK, t. 8, Lublin 2000, kol. 838-848.
14 Omawiane wyobrazenia will.zaly si~ najcz~sciej z wizjami zaloZycieli lub reformatorow zakonu, w ktorych ukazywala si~ Maryja (czasem w habicie konkretnego zakonu), obiecujll.c szczegolnll. opiek~ czlonkom zakonu.
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jest w zakonnym prawodawstwie. Znacz'lc'l rol~ odgrywa Maryja w heraldyce,
sfragistyce i ikonografii karmelitanskiej 15.
Wyobrazenie Matki Bozej Milosierdzia bardzo odpowiadalo poboznosci
karmelitanskiej. Aby podkresIié swoj szczego1ny zwi'lzek z Matk'l Boz't, karmelici
przedstawili cz~stokroé Maryj~ w habicie zakonnym. Takie wyobrazenie mialo
oczywiscie swoje uzasadnienie w legendach. Podobnie jak to rnialo rniejsce w zakonie dominikanow, cystersow Czy trynitarzy, rowniez'w pismach karmelitanskich
mozna spotkaé si~ z opisem widzenia, jakiego dost~il pewien pobozny zakonnik
w Toskanii. Pogr'lzony Wmodlitwie ujrzal Maryj~ w habicie karmelitanskim, ktora
plaszczem otacza caly zakon karmelitanski l6 . Wizja powtorzyla si~ w 1563 roku,
gdy sw. Teresa z AwiIi zobaczyla Maryj~ otuIaj'lc'l swym plaszczem karmelitanki.
W ikonografii zacz~to przedstawiaé to widzenie, cz~stokroé bardzo wiernie trzymaj'lc si~ Iiterackiego opisu. Jednyrni z ciekawszych kompozycji tego typu
jest osiernnastowieczna poIichromia w kosciele karmelitow w Trutowie, obraz
(XVIII w.) w kosciele na Piasku w Krakowie czy w swi'ltyni karmelitanek na
Wesolej w Krakowie. Warto w tym miejscu nadmienié, ze wyobrazenia Mater
Misericordiae pochodz'lce z kr~gu karmelitanskiego charakteryzuj'l si~ tym, ze
Maryja przedstawiana jest z trzymanym na r~ku Dzieci'ltkiem Jezus. Wi'lze si~ to
nie tyIko z powszechnym w zakonie kultem Dzieci'ltka Jezus, aIe i z podkresIeniem wstawiennictwa Maryi u jej Syna. Na wielu obrazach trum karmeIitow
i karmelitanek pod szeroko rozpostartym plaszczem Maryi nie pozostaje bezimienny. Na przyklad, na obrazie znajduj'lcym si~ w kosciele karmelitow na krakowskim Piasku mozna rozpoznaé adoruj'lc'l Maryj~ sw. Mari~ MagdaIen~ de
Pazzi (z koron'l ciemiow'l i plomienistym sercem) oraz sw. Teres~ z AwiIi (z koron'l kroIewskv l7 .
Innym rownie powszechnym w sztuce karmelitanskiej przedstawieniem
maryjnym jest Matka Boza Szkaplerzna. Kompozycje takie wictzaé naIeZy z wizj'l
sw. Szymona Stocka l8 • W 1251 roku sw. Szymonowi ukazala si~ Maryja i przekazala mu szkaplerz, rownoczesnie zapewniaj'lc, ze kazdy, kto go b~dzie nosi!,
obdarzony zostanie szczegoInymi blogoslawienstwami, a po smierci uniknie kary
wiecznej. W XIV wieku podobnego widzenia dos~il papiez Jan XXII. Pod wply-

B.J. WANAT, Kult Matki Boiej w klasztorze ... , s. 21-27.
Zakon Trzeci Nayswietszej Maryi Panny z Gory Karmel, osobom obojej plci od Stolicy S. Apostolskiey, dia wiekszey Mayestatu Boskiego przyczynienia chwaly, laskawie Pozwolony ... , Berdyczow 1774, s. 26.
17 B. SZFRANIEC, Matka Boska w plaszczu opiekunczym, [w:] Ikonografia nowoiytnej sztuki
koscielnej w Poisce, red. J.S. Pasierb, t. 2: Maryja Or~downiczka Wiernych, Warszawa 1987, s. 19-33.
18 Szymon Stock (1175-1265) pustelnik, karmelita, generaI zakonu. Propagator kultu maryjnego, mistyk.
15
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wem osobistych przezyé nadal przywilej odpustu zakonowi karmelitanskiemu
i bractwom karmelitanskim 19 .
Najbardziej typowymi przedstawieniami Matki Bozej Szkaplerznej s::t
kompozycje wzorowane na obrazie Matki Bozej Snieznej z rzymskiego kosciola
Santa Maria Maggiore. Maryja przedstawiona w p6Ipostaci trzyma na lewym
ramieniu blogoslawi::tce Dzieci::ttko Jezus. Takjak na pierwowzorze, mozna zauwazyé charakterystyczn::t gwiazd~ na pIaszczu Maryi. Zasadnicz::t r6znic::tjest
natomiast to, ze Maryja w prawej dIoni trzymala szkaplerz. Niekiedy szkaplerz
byl domalowywany do pierwotnego obrazu, gdy kult szkaplerza swi~tego uiegal
ozywieniu. Spotkaé mozna takze szkaplerze "dopi~te" do malowidla. Znane s::t
takze kompozycje nawi::tzuj::tce do typu ikonograficznego hodegetrii. R6wniez
w tym przypadku kompozycja najcz~sciej wzbogacona jest szkaplerzem trzymanym przez Maryj~ lub Dzieci::ttko Jezus. Inn::t form::t ikonograficzn::tjest calopostaciowe przedstawienie Maryi w jasnej sukni i szafirowym pIaszczu z Dzieci::ttkiem
Jezus na r~ku i berlem kr6lewskim oraz szkaplerzem w dIoni. Niekiedy Maryja
ubranajest w karmelitanski szkaplerz zakonnYo.
Obraz ten staI si~ symbolem, wyr6znikiem grup Zyj::tcych wedlug duchowosci karmelitanskiej, b~d::tc r6wnoczesnie pomoq w pracy apostolskiej samych
karmelit6w.
Kult Matki Bozej Szkaplerznej, propagowany przez karmelit6w, jest jednym z najstarszych rodzaj6w kultu maryjnego. Na przestrzeni wiek6w zyskal on
wielk::t popularnosé we wszystkich kr~gach spolecznych. Pierwsze dane historyczne o zakladanych przez karmelit6w bractwach szkaplerznych pochodz::t z XN
wieku, kiedy to na terenie Italii powstaly pierwsze konfraternie. Ta forma pobozno sci zyskala duze zainteresowanie w okresie kontrreformacji. W tym wlasnie
czasie (koniec XVI i pocz::ttek XVII w.) pojawily si~ pierwsze bractwa na ziemiach polskich. Szybki rozw6j tej formy poboznosci spowodowal, ze karmelici
zakIadali bractwa nie tylko przy swoich swi::ttyniach, aIe i w parafiach prowadzonych przez ksi~zy diecezjalnych. W dokumentach archiwalnych mozna znaleié
liczne informacje na temat wygIaszanych przez karmelit6w kazan o szkaplerzu
swi~tym, kulcie Matki Bozej Szkaplerznej i licznych Iaskach otrzymywanych
przez Jej wstawiennictwo. Do czcicieli Matki Bozej Szkaplerznej nalezeli polscy
kr610wie, m.in. kr610wa Jadwiga, JagieUo, WIadysIaw IV czy Jan III Sobieski,
liczne rzesze szlachty, mieszczan, a nawet chIop6w21 • CzIonkostwo w bractwie

M.B. XIBESTA, De visione Sancti Simonis Stock, Rzym 1950, s. 85-105; 173-175; B.J. WAKult Matki Boiej w klasztorze ... , s. 28-37.
20 K.S. MorSAN, Matka Boska Szkaplerzna, [w:] Ikonografia nowotytnej sztuki koscielnej w Polsce, red. J.S. Pasierb, t. 2: Maryja Orfidowniczka Wiernych, Warszawa 1987, s. 95-132.
21 B. PANEK, Dzieje bractwa szkaplerza swifitego przy kosciele 00. Karmelitow w Krakowie na
Piasku do konca XVII wieku, "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne". T. 10: 1963, z. 3, s. 43-46;
19
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bylo swoist&: form&: nobilitacji spolecznej, a uZ)'wanie wspolnego znaku (szkaplerz,
feretron, sztandar) dawalo poczucie jednosci i grupowej solidamosci.
Bractwa szkaplerzne posiadaly swoje oltarze, w ktorych najcz~sciej widnial przedstawiony wyzej obraz Matki Boskiej Szkaplerznej oraz bogato wyposazane zakrystie. Na przyklad bractwo przy kosciele karmelitow na Piasku
w Krakowie posiadalo w XVII wieku az 12 kielich6w, 3 relikwiarze i 16 obrazow.
Zamawiano sztandary i feretrony. Powstawaly nowe formy poboznosciowe, m.in.
maryjne nabozenstwa, ukladano litanie i piesni, organizowano'procesje, podczas
ktorych gloszono liczne kazania ugruntowuj&:ce wiemych w kulcie maryjnych.
Uczestniczenie w procesjach, niesione przez nich emblematy, wspolne spiewy
byly form&: manifestacji i dawania swiadectwa wedlug zasad propagowanych
przez karmelitow. Praktyki te, jak i samo czlonkostwo w bractwie, powodowaly
mozliwosé uzyskania licznych odpustow, hojn&: r~k&: nadawanych przez kolejnych
papieZy22. Bractwa szkaplerzne prowadzone przez karmelitow wywieraly znacz'l::cy wplyw, w okresie baroku, na szerokie rzesze wiemych na ziemiach polskich.
Rozprowadzano obrazki przedstawiaj&:ce Matk~ Boz&: Szkaplerzn&:.
Inn&: istotn&: form&: dzialalnosci apostolskiej karmelitow i szerzenia kultu
maryjnego bylo prowadzenie sanktuariow. W wielu swi&:tyniach klasztomych znajduj&: si~ obrazy Matki Bozej Szkaplerznej lub Maryi Milosierdzia otaczane szczegolnym kultem - wystarczy wymienié te najwazniejsze: w Krakowie na Piasku,
Lancucie, Woli Gulowskiej, Bolszowcu, Bialyniczu czy Czemej. W sanktuariach,
w ktorych Maryja odbierala i nadal odbiera szczegoln&: czesé, kultywowane s&:
nadal pewne formy poboznosci ludowej, organizowane s&:pielgrzymki, sprawowane s&: uroczyste Msze swi~te. Formy te byly bardzo istotnym elementem
ksztaltowania Zycia duchowego na ziemiach polskich przez cale stulecia23 .
W zakonie karmelitanskim szczegolnym kultem cieszy si~, obok Matki
Bozej, takZe sw. Jozef Oblubieniec. Od XII wieku kult ten Zywo rozwijaj&:cy si~
byl niejako uzupelnieniem kultu maryjnego. Karmelici, emigruj&:c do Europy,
przyniesli wraz z sob&: nabozenstwo do sw. Jozefa. W wi~kszosci klasztorow karmelitanskich mozna spotkaé oltarz ku czci sw. Jozefa. Do intensywnego rozwoju
kultu przyczynila si~ reforma terezjanska. Sw. Teresa Wielka, uwazaj&:c sw. Jozefa za swego szczegolnego opiekuna, wprowadzila uroczyste obchody jego swi~ta
w klasztorach. Ozdabiano koscioly, zamawiano na t~ okolicznosé bogate szaty
liturgiczne, organizowano szczegolnie uroczyst&: opraw~ liturgii. Innym przejawem
kultu bylo nadawanie kosciolom klasztornym wezwan sw. Jozefa (w polskiej
prowincji Ducha Swi~tego jest ich blisko lO, a kolejne 7 na tym terenie nalez&: do
W. TARNOWSKI, O szkaplerzu karmelitG/lskim w Polsce, [w:] Ksiega Pamiqtkowa Maryanska, t. 1,
Lw6w - Warszawa 1905, s. 77.
22 Do rozwoju kultu szkaplerza sw. przyczynili si\; m.in. papieze: Jan XXII, Klemens VII, Pawel II, Pius V, Grzegorz XIII, Pawel V, Klemens X, Pius XI i Pius XII.
23 B.J. WANAT, Kult Matki Boie) w klasztorze ... , s. 55-65.
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karmelitanek) oraz zakladanie bractw. Karmelici prowadzili takZe sanktuaria dedykowane sw. Jozefowi. W Polsce szczegoln~ popularnosci~ cieszyly si~ sanktuaria w Krakowie, Poznaniu i Wisniczu, gdzie znajdowaly si~ slyn~ce cudami
,
24
obrazy Swi~tego .
Ikonografia SW. Jozefa Oblubienca w kosciolach i klasztorach Karmelu nie
rozni si~ niczym od klasycznych wizerunkow Swi~tego, ktorych forma zaczerpni~ta zostala z kart Pisma Swi~tego oraz z Apokryfow. Najcz~sciej wyst~puj~cym
atrybutem Swi~tego jest Dzieci~tko Jezus i lilia. Jozef, b~d~c opiekunem Jezusa
(Dzieci~tko lub Jezus jako maly chlopiec), zyl z Maryj~ w dziewiczym malzenstwie (lilia 5•
Swi~ty Jozef ukazywany jest takZe z par~ gol~bi. Przedstawienie tego
typu wi~zaé nalezy z Ewangeli~ sw. Luka,sza: "Gdy potem uplyn~ly dni ich
o c z y s z c z e n i a wedlug Prawa Mojzeszowego, przyniesli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawié Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Panskim:
Kazde pierworodne dziecko plci m~skiej b~dzie poswi~cone Panu. Mieli rowniez
zlozyé w ofierze par~ synogarlic albo dwa mlode gol~bie, zgodnie z przepisem
Prawa Panskiego" (Lk 2, 22-24).
Wymieniony wyzej atrybut moze jednak wi~zaé si~ takze z tekstem
apokryfu, zwlaszcza gdy wyst~puje z innym atrybutem - kwitn~c~ lask~. Wedlug
podania, czuwaj~cy przy narodzonym Jezusie Jozef zacz~l w~tpié w Niepokalane
Pocz~cie Maryi, zwlaszcza ze szatan zapewnial go, iz jest to tak niemozliwe, jak
to, by stary wyschni~ty kij wydal zielone gal~zki. I natychmiast laska Jozefa
wyda!a zielone p~dy. Inna legenda podaje, ze laska Jozefa zakwitla jako znak
wybrania go sposrod innych kandydatow do r~ki Maryi. Kwitn~ca laska, jesli
potraktowana zostanie jako rozdzka, moze takze odnosié si~ do slow Izajasza:
"I wyrosnie rozdzka z pnia Jessego, wypusci si~ odrosl z jego korzeni" (Iz Il, 1)
oraz rownoczesnie do opisanego w przez sw. Mateusza rodowodu Jezusa, w ktorym Jozefjest wymieniony jako potomek Jessego (por. Mt 1, 1-16).
Powszechnym atrybutami Swi~tego s~ narz~dzia i warsztat stolarski.
O tym, ze sw. Jozef by! stolarzem, mozna przeczytaé, a w!asciwie wywnioskowaé z tekstu Pisma Swi~tego: "Czy nie jest on synem ciesli?" (Mt 13, 55); "Czy
nie jest to ciesla, syn Maryi, a brat Jakuba, Jozefa, Judy i Szymona?" (Mk 6, 3).
Szersze informacje na ten temat podaj~ natomiast Apokryfy, m.in. Legenda
o J6zefie deSii 26.

i

24 Cz. GIL, Z dziejow kultu sw. Jozefa, [w:] Jozefz Nazaretu, t. 2, Krak6w 1980, s. 229-266,
B.J. WANAT, Kult swi~tego Jozefa ... , s. 13-24; tarnZe, bibliografia.
25 D. FORSTNER, Swiat symboliki chrzescijanskiej, Warszawa 2001, s. 187-188, L. ROTTER,
Symbolika hagiograficzna. Swif<ci szczegolnie czczeni w zgromadzeniu siostr felicjanek, [w:] Skarby
Krakowskich Klasztorow. Zbiory siostr felicjanek. Materialy z sesji popularno-naukowej, Krak6w
2005, s. 40--48.
26 ApokryfY Nowego Testamentu ... , s. 383--406.
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W kazdym zakonie spotkaé mozna grup~ swi~tych, kt6rym oddawanajest
szczeg61na czesé. Najcz~sciej S1\: to zaIoZyciele wsp61noty zakonnej, reformatorzy, patroni lub swi~ci wywodz1\:cy si~ z zakonu. W zakonie karmelitanskim grupa swi~tych zakonnik6w i zakonnic jest bardzo duza. Cz~sé z nich otrzymuje kult
jedynie w poszczeg61nych klasztorach, inni wspominani S1\: przez zakonnik6w
i wiemych w wi~kszosci kosciol6w. Tutaj przedstawione zostanie jedynie kilka
najwazniejszych postaci z rzeszy swi~tych karmelitanskich.
Do najpopu1amiejszych os6b na1ezy za1iczyé sw. Teres~ z Awi1i - szesnastowieczn1\: mistyczk~ i reformatork~ zakonu karmelitanskiego. W ikonografii
przedstawiana jest najcz~sciej w chwili ekstazy, gdy aniol przeszywa strzal1\: jej
serce. Innym atrybutem jest gol~bica. W czasie jednej z wizji Swi~ta ujrzala goI~bic~, kt6ra staI1\: si~ natchnieniem do podj~cia pracy reformatorskiej zakonu.
Sw. Teresa przedstawiana jest takZe w momencie wizji sw. J6zefa i Maryi. Jak
sama pisze: "Wydalo mi si~, ze widz~, jak rnnie ubieraj1\: w szat~ dziwnie bial1\:
i jasn!b z pocz1\:tku nie wiedziaIam, kto rnnie ubiera, potem ujrzalam przy swoim
boku, z prawej strony Najswi~tsz1\: Pann~, a z lewej - me go Opiekuna sw. J6zefa.
Oni to we dwoje tak rnnie ubierali. Jednoczesni byIo mi dane do zrozumienia, ze
juz jestem oczyszczona z grzech6w moich" (2 33, 14). Swi~ta przedstawiana jest
takZe z krzyzem w r~ku, co nawi1\:zuje do jej gl~bokiej poboznosci pasyjnej
i licznych umartwien, jakie podejmowala, a takze z ksi~g1\: - symbolem zycia
wedlug prawd Ewangelii i reguly zakonnej oraz znakiem dziaIalnosci pisarskiel7 .
Inn1\: swi~tq, kt6ra cz~stokroé pojawia si~ w kosciolach karmelitanskich,
jest sw. Teresa od Dzieci1\:tka Jezus. Ta dwudziestokilkuletnia karmelitanka zaslyn~la ogrornn1\: dojrzalosci1\: duchow1\: i osobist1\: swi~tosci1\:. W sztuce najcz~s
ciej przedstawiana jest z krucyfiksem trzymanym na r~ku, co moze wskazywaé
na jej gl~boki kult do ukrzyzowanego Chrystusa, a takze na liczne umartwienia
i cierpienia duchowe, jakich Swi~ta doswiadczala. Najbardziej jednak znanym
atrybutem S1\: r6ze. Sw. Teresa zapowiedziala przed smierciq, ze zeSle z nieba
deszcz r6z -Iask BOZych, czego liczne swiadectwa S1\: niejako potwierdzeniem28 •
Swi~tym, kt6ry odcisn1\:1 duze pi~tno na reformie zakonu karmelitanskiego,
byl sw. Jan od Krzyza. To pierwszy karmelita bosy, reformator zycia zakonnego,
wsp6Ipracownik i spowiednik sw. Teresy z Awili, mistyk. Najcz~sciej przedstawiany jest z krzyzem w r~ku lub adoruj1\:cy krzyz. Nawi1\:zuje to nie tylko do
imienia przybranego przez Swi~tego w zakonie karmelit6w bosych29 . Wedlug
27 J. MARECKI, L. ROTTER, Atrybuty i symbole swifitych, maszynopis w posiadaniu Autor6w,
s. 300; H. FROS, F. SOWA, Ksifiga imion i swifitych, t. 5, Krak6w 2004, kol. 494-497; F. i G. LANZI,
Jak rozpoznaé swifitych i patronow w sztuce i w wyobraieniach ludowych, Kielce 2004, s. 193-195.
28 J. MARECKI, L. ROTTER, Atrybuty i symbole ... , s. 302; H. FROS, F. SOWA, Ksifiga imion i swifitych, t. 5, s. 500-502; F. i G. LANZI, Jak rozpoznaéSwifitych i patronow ... , s. 209-210.
29 Wczesniej po wst~ieniu do Karme1u otrzymal imi~ Jan od sw. Macieja. Imi~ to zmienil na
Jan od Krzyza po przyj~ciu reformy terezjanskiej.
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przekaz6w, w jego zakonnej celi byl tyIko krzyz, przed kt6rym Swi~ty sp~dzal
dlugie godziny pogr~zony w modlitwie. Innym atrybutem Swi~tego jest dewiza
Pati et contemni pro Te, kt6ra przypomina jedn~ z ekstaz, podczas kt6rej Chrystus zapytal Swi~tego: "Janie, czego pragniesz za swoj e cierpienie". W6wczas Jan
odpowiedzial: "Panie, cierpieé i byé pogardzanym dIa Ciebie,,30.
Swi~tym karmelitanskim, kt6ry odbiera kult g16wnie w Polsce, jest Rafal
Kalionowski. Ikonografia cz~sto przedstawia Swi~tego wsr6d zeslanc6w na Syberii, gdzie przez 10 lat przebywal za udzial w powstaniu styczniowym. Jego
atrybutami s~: obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, kt6rej opiece zawdzi~czal
przetrwanie zeslania, co nawi~zuje tez do dzialalnosci powstanczej Swi~tego
w Wilnie i na Litwie, oraz konfesjonal - symbol sw. Jana uwazanego za ceni 0nego spowiednika31 •
Na szczeg61n~ uwag~ zasluguje, na koniec, prorok Eliasz. Jak wspomniano,
uwazany jest za protoplast~ i szczeg6Inego patrona zakonu. Symbolika obdarzyla go
kilkoma charakterystycznymi atrybutami, z kt6rych wi~kszosé zaczerpni~ta jest
z kart Pisma Swi~tego. Pierwszym z nich jest kruk, kt6ry wedlug tekstu Biblii
przynosil co rano prorokowi chleb a wieczorem mi~so, gdy ten ukrywal si~ na
pustyni za Jordanem. Inny atrybut to w6z ognisty. "Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto [zjawil si~] w6z ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielil obydw6ch; a Eliasz wsr6d wichru wst~il do niebios" (2 Krl 2, 11). Miecz i oltarz
Baala, kt6re takze wyst~puj~ w sztuce w odniesieniu do Eliasza, przypominaj~
o sporze, kt6ry Eliasz wi6dl z kaplanami Baala o prawdziwego Boga. Sp6r zakonczyl si~ postawieniem dw6ch oltarzy, na kt6rych zlozono ofiar~. Ofiara Eliasza
zostala przyj~ta (stos na oltarzu zaplon~l ogniem z nieba), zas kaplani Baala zgladzeni (por. 1 Krl 18, 20--40)32.
Przedstawianie swi~tych stanowilo pewnego rodzaju drogowskaz ukazuj~cy model zycia prowadz~cy do swi~tosci. Swi~ci zawsze prowadzili do Boga,
wytyczali szlak do osi~ni~cia zbawienia. Dodatkowym e1ementem bylo propagowanie zakonu, z kt6rego wyszli tak znamienici swi~ci. Wznoszenie oltarzy ku
ich czci przyczynialo si~ do rozwoju kultu i poboznosci wiernych nawiedzaj~cych swi~tynie karmelit6w. Swi~ci stawali si~ posrednikami, a ukazywane na
obrazach sceny z ich zycia niejako prowokowaly do ksztaltowania wlasnego
post~powania.

30 J. MARECKI, L. ROTTER, Atrybuty i symbole ... , s. 190; H. FROS, F. SOWA, Ksi~ga imion
i swi~tych, t. 3, Krak6w 1998, kol. 246-247; F. i G. LANZI, Jak rozpoznaé swi~tych i patron6w ... ,
s. 195.
31 J. MARECKI, L. ROTTER, Atrybuty i symbole ... , s. 280; H. FROS, F. SOWA, Ksi~ga imion
i swi~tych, t. 5, s. 17-18.
32 J. MARECKI, L. ROTTER, Atrybuty i symbole ... , s. 50.
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Przedstawione powyzej zagadnienie wplywu sztuki z kr~g karmelitanskiego na rozw6j Zycia religijnego jest jedynie pr6b<t podj~cia tematu. Przedstawione powyzej rozwazania jasno pokazuj<t, iz byl to wplyw niebagatelny. Temat
ten wymaga jednak dalszych badano
Wydaje si~ zasadne przebadanie, jaki wplyw na Zycie religijne wiemych
mialy dziela sztuki tworzone przez samych karmelit6w. Interesuj<tcym jest takZe
zagadnienie wplywu dziel sztuki na rozw6j duchowy samych zakonnik6w. Kolejny
temat, kt6ry nalezaloby podj<té w przyszlosci, to wplyw sytuacji i tendencji panuj<tcych w Kosciele katolickim na rozw6j i przemiany sztuki sakralnej w zakonie.
Juz dzis wiadomo, ze sztuka srodowisk karme1it6w dawnej obserwy i karmelit6w bosych odegrala znacz<tc<t rol~ w ksztaltowaniu si~ zycia religijnego
w Polsce. Sztuka pelnila sruzebn<t funkcj~ w propagowaniu bractw, kultu Matki
Bozej i swi~tych oraz dzialalnosci sanktuari6w. PoboZnosé karme1itanska byla nie
tylko ksztaltowana poprzez kaznodziej6w i innych luminarzy Zycia re1igijnego, aIe
takZe przez sztuk~ b~d<tc<t wizualn<t form<t ewangelizacji.

