
BENIGNUS J OZEF WANAT 

«ZLACZENI W~ZLEM PRZYJAZNI W WALCE 
o WOLNOsé OJCZYZNY, w HEROICZNEJ 

SLUZBIE BOGU I BLIZNIEMU» 

SW. BRAT ALBERT I SW. RAFAL KALINOWSKI 

W programie swi~towania rocznicy beatyfikacji Brata Alberta - Adama 
Chmielowskiego i o. Rafala Kalinowskiego, dokonanej na krakowskich Blo
niach przez papieza Jana Pawla II, nie mogio zabraknqé ternatu o wi~zach 
wzajemnej, autentycznej przyjazni tych dw6ch swi~tych. Zwornildern ich 
przyjazni byl wybitny kapucyn, o. Wadaw Nowakowsld (1829-1903). Byla 
to wielka tr6jca bohater6w powstania styczniowego, utalentowanych chary
zmatyk6w, ludzi wybitnych i swiqtobIiwych, kt6rzy wywarli ogromny wplyw 
na spoleczeftstwo krakowslde przez swoje zycie, dzialalnosé duszpasterskq, 
charytatywnq, pisarskq, naukowq, wydawniczq i patriotycznq. Ludzie ci, zwiq-
zani wsp6lnq ideq walld o wolnosé Ojczyzny, noszqcy na sobie «stygrnaty» 
i konsekwencje niewoli po upadku powstania styczniowego, poprzez cierpie
nia katorgi zeslania na dziesi~é lat na Syberi~ i kalectwo utraty nogi u Adama 
Chmielowsldego, zaprzyjaznieni byIi ze sobq. Przyjazft ta umocnila si~ na 
trwale przez wyb6r zycia konsekrowanego i zaowocowala wspanialq dzialal
nosciq i swi~tosciq zycia, uroczyscie zatwierdzonq przez beatyfikacj~ i p6z
niejszq kanonizacj~ dw6ch sposr6d nich. Wzajemnq przyjazft Brata Alberta, 
o. Rafala i o. Wadawa Nowal~owsldego plastycznie utrwalil i przekazal przy
szlym pokoleniom Polak6w Bronislaw Chromy w reliefie na sarkofagu sw. Ra
fala Kalinowskiego w Czernej. 

l. POJ~CIE I PRZYMIOTY CHRZESCIJANSKIEJ PRZYJAZNI 

Wedlug teologii zycia duchowego przyj,azft okreslana jest jako stan rnilo
sci, r6wnoczesny i wzajemny, pomi~dzy dwiema osobami. Stan ten jest pierw
szym czynnildem duchowosci. Zawarta przyjazn mi~dzyosobowa nie jest 
tylko daniem i odbieraniem milosci uczuciowej, aIe jest r6wniez otwarciem 
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ducha na osobe; i dobra innej osoby - z gotowosci'l podzielenia sie; nimi 
z przyjacieIem l. 

Zbawiciei Iudzkosci, Jezus Chrystus, ustawil reIacje Iudzi z Bogiem pod 
znakiem milosci i opar! reIacje mie;dzyIudzkie na przykazaniu milosci. Oby
dwie milosci s'l zasad'l prawdziwej przyjazni - zar6wno w diaIogu z Bogiem, 
jak i w braterstwie z innymi Iudzme. W pozegnalnej przemowie w Wieczer
niku Zbawiciei pozostawil swoim uczniom polecenie: "To jest moje przykaza
nie, abyscie sie; wzajemnie milowali, tak jak Ja was umilowalem" (J 15,12). 
Sw. Tomasz z Akwinu w Summie teologicznej nauczal, ze przyjazn jest form'l 
milosci (amor amicitiae) i zarazem najdelikatniejszym oraz najwyzszym wyra
zem milosci ludzIdej. Opiera sie; na zyczliwosci (amor henevolentiae), dzie;ld kt6-
rej milujemy dobro samo w sobie, w przeciwienstwie do poz'ldliwosci (amor 
concupiscentiae), kt6r'l kochamy przedmioty (rzeczy Iub osoby) nie same w so
bie, aIe ze wzgIe;du na nas, w znaczeniu egocentrycznym3. Zyczliwosé jest 
uczuciowym ruchem, skierowanym ku drugiemu, i otwiera nas na niego po
przez dynamizm altruistyczny i ekstatyczny. Zyczliwosé tworzy przyjazn, 
kiedy zdola wywolaé w drugim podobny dynamizm - redamatio - odwzajem
nionej milosci4

• Amicus est amico amicus. W ten spos6b osi'lga sie; r6wnowage; 
uczuciow'l pomie;dzy altruizmem zyczliwosci i egocentryzmem poz'ldania. Od 
strony ontologiczno-duchowej przyjazn jest faktem wewne;trznym, dopelnio
nym w uczuciu, zaidadajqcym komunie; powstalq z pokrewienstwa duchowego 
i tajemniczego, kt6re prowadzi milujqcych sie; dw6ch przyjaci6l do spotkania 
i do zjednoczenia w najgle;bszym centrum woli (unio affectiva)5. Wyrazem tego 
jest obecnosé, wsp6Inota idea16w, zainteresowan, spotkania, wymiana poglq
d6w, wzajemna pomoc i wsp6lpraca, dqzenie do doskonalosci, dzielenie sie; 
radosci'l z osiqganych sukces6w, itd. 

2. CHARAKTERYSTYKA OSOBOWOSCI PRZYJACIOL 

Pod wzgle;dem antropologiczno-duchowym Brat Albert (Adam Chmie
lowsId)6 i o. Rafal (J6zef Kalinowsld)7 majq podobne cechy, zainteresowania, 

l T. Alvarez,Amicizia, [w:] Dizionario enciclopedico di spiritualità, t. 1, [Roma 1995], 
s. 112. 

2 Tamze, t. 1, s. 112. 
3 S. TIzomae Aquinatis Summa TIzeologica, t. 3, Augustae Taurinorum 190 l, II-II, 

q. 23, a. 1-3. 
4 T. Alvarez, Amicizia, t. l, s. 113. 
5 Tamze, t. 1, s. 113. 
6 Por.: A. Stelmach, Chmielowski Adam, [w:] Hagiograjìa polska. Slownik bio

-bibliograficzny, pod red. R. Gustawa, t. 1, Poznan-Warszawa-Lublin 1971, s. 228-248; 
A. Mikolajczyk, Uswiçcajq nas i nasze dzieje. Sylwetki duchowe polskich swiçtych i blogosla-
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pochodzenie spoleczne i wartosci ideowe. Wywodzili si~ ze stanu szlacheckie
go, z katolickich rodzin o wysokim poziomie zycia religijnego, moralnego, in
telektualnego i patriotycznego. Wi~zy rodzinne byly silne i zdrowe, przepojo
ne swiadomosciq tozsamosci narodowej i tradycjami religijno-patriotycznymi. 
Stqd cele, ktore im przyswiecaly, to praca nad odrodzeniem moralnym i du
chowym ludzi w swoim otoczeniu, dzialalnosé charytatywna, ukierunkowana 
na biednych ludzi, pogrqzonych w roznych nalogach, podtrzymywanie swia
domosci narodowej i wartosci patriotycznych Polakow, a szczegolnie umilo
wanie Boga przez milosé blizniego, umilowanie Ojczyzny i jej kultury, w ohe
sie narodowej niewoli Polski. Te wspolne wartosci ideowe staly si~ podstawq 
trwalej przyjazni obu uczestnikow powstania styczniowego. 

3. PRZYJAZN W WALCE O WOLNosé OJCZYZNY 

Z okazji stuiecia powstania styczniowego biskup Karoi W ojtyla, pozniej
szy papiez Jan Pawel II, a obecnie sluga Bozy, wyglosil dnia 12 V 1963 r. 
w kosciele 00. Karmelitow Bosych w Krakowie, przy znajdujqcym si~ tam 
wowczas grobie Brata Alberta, przemowienie w czasie uroczystosci poswi~ce
nia i odsloni~cia pamiqtkowej tablicy ku czci o. Rafala Kalinowskiego i Brata 
Alberta - Adama Chmielowskiego, "zlqczonych w~zlem przyjazni w walce 
o woInosé Ojczyzny, heroicznej sluzbie Bogu i blizniemu"B. Biskup W ojtyla 
powiedzial wtedy: "Przypominamy dzisiaj Kosciolowi, ze ci dwaj kandydaci 
na oltarze, ci sludzy Bozy, swiqtobliwi m~zowie, byli powstancami 1863 roku. 
Przypominamy, uwydatniamy to, bo jestesmy najgl~biej przekonani, ze ich 
udzial w powstaniu pozostaje w scislym zwiqzku z ich drogq do Boga. 
Wprawdzie kiedy wst~powali obaj w szeregi powstancze, rozna byla dojrza
losé duchowa jednego i drugiego. Jozef Kalinowski przychodzil nie tylko jako 
wysoko wykwalifikowany inzynier i oficer, aIe przychodzil takZe jako mqz 
wewn~trznie gl~boko wyrobiony. Wspomnialem, ze juz wtedy otaczala go 
slawa swi~tosci. Idqc do powstania, mial juz jasne rozeznanie sytuacji: jal(O 

wionych, kt6r;ry zostali wyniesieni do tej godnosci przez lana Pawla II, Piast6w 1997, s. 263-
-290. 

7 Por.: R. Bender, Powstaniec - zakonnik, Warszawa 1984; C. Ci!, Ojciec Rafal Kali
nowski 1835-1907, Krak6w 1984. TakZe: Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmeli
t6w Bosych w Czernej [dalej cyt.: APKB], sygn. ASRK 113 - [A. Adamczyk], O. Rafal 
Kalinowski, karmelita bosy (mszp, ss. 727). 

8 Wspomniana tu tablica marmurowa z plaskorzezbami obu bohater6w powstania 
styczniowego, wmurowana na fasadzie kosciola, pochodzi z fundacji duchowienstwa 
i wiernych archidiecezji krakowskiej. 
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oficer i inzynier wiedzial, ze powstanie - po ludzku biorqc, w kategoriach mi
litarnych i politycznych - nie ma zadnych szans. A r6wnoczeSnie wszystko 
robil, azeby wziqé w nim udzial. W tym celu juz wczesniej, kiedy jeszcze tyl
ko zanosilo si~ na powstanie, J6zef Kalinowski staraI si~ o zwolnienie z woj
ska carskiego i otrzymal to zwolnienie w sam czas. Kiedy szedl do powstania, 
mozemy to stwierdzié na podstawie jego notatek, mial pelnq swiadomosé, ze 
tutaj chodzi o poswi~cenie siebie dIa dobra og6lu, dIa dobra sprawy. Z tq my
slq podejmowal SWq decyzj~"9. 

Kalinowski, po otrzymaniu dymisji z carskiego wojska w Brzesciu, przy
byl do Warszawy. Spotkal si~ z puIkownikiem J6zefem Galqzowskim, naczel
nikiem Wydzialu Wojny Rzqdu Narodowego, znanym mu z Sankt Peters
burga. Na jego prosb~ Kalinowski zgodzil si~ na obj~cie stanowiska naczelni
ka Wydzialu W ojny w Wydziale Wykonawczym Litwy. Stanowisko to objql 
pod warunkiem, ze nie b~dzie wydawal ani podpisywal na nikogo wyroku 
smierci i nie b~dzie podejmowal dzialalnosci propagandowej na rzecz rewolu
cji lO

• Kierowal powstaniem na Litwie do jego upadku w marcu 1864 roku. 
Zdradzony przez Witolda Parafianowicza, studenta Uniwersytetu Petersbur
skiego i wsp61pracownika Konstantego Kalinowskiego, zostal aresztowany 
w nocy z 24 na 25 III 1864 r. w mieszkaniu rodzic6wll

. Wyrokiem sqdu wo
jennego z 2 VI 1864 r. zaliczony zostal do pierwszej kategorii przest~pc6w 
i skazany na kar~ smierci przez rozstrzelanie l2

. Dzi~ki podj~tym staraniom 
przez rodzin~ i posrednictwu generala Aleksandra Wiatldna, decyzjq Tymcza
sowego Audytoriatu Polowego z 2 VII 1864 r. zmieniono klasyfikacj~ prze
st~pczej dzialalnosci J ozefa Kalinowsldego z kategorii pierwszej na drugq 
i skazano go na kar~ pozbawienia rang, szlachectwa, praw stanu oraz zeslanie 
na katorg~ do twierdz Syberii na dziesi~é latl3

. Skazancy, przebrani w wi~
zienne ubrania i ostrzyzeni, pozegnali si~ z rodzinami i opuscili Wilno Il VII 
1864 r. Do Irkucka przybyli 19 III 1865 r., a do Usola 15 IV tr. Kalinowsld 
zamieszkal - wraz z innymi zeslancami - w koszarach na wyspie rzeld Angary 
i pracowal w warzelniach SOli I4

. 

9 K. Wojtyla, Dwaj powstafzcy, "Tygodnik Powszechny" 17 (1963) nr 33 (z 18 
VIII 1963), s. 1-2. 

IO C. Gil, Ojciec Rafal Kalinowski ... , s. 50. 
Il J. Kalinowski, Wspomnienia 1835-1877, wyd. R. Bender (Materialy do dziej6w 

Kosciola w Polsce, t. 3), Lublin 1965, s. 81-82; R. Bender, Dzialalnosé f6zefa Kalinowskiego 
(o. Rafala od sw. f6zefa, karmelity bosego) w powstaniu styczniowym, "Zeszyty Naukowe 
KUL" 8 (1965) nr 2 (30), s. 47-61. 
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13 Tarnze, k. 31. 
14 J. Kalinowski, Wspomnienia ... , s. 103-104. 



Natomiast Adam Chmielowski, o jedenascie lat mlodszy od J6zefa Kali
nowskiego, w czasie udzialu w powstaniu styczniowym mia! zaledwie 17/18 
lat. "By! w6wczas studentem w Szkole Rolniczej w Pu!awach. Zupelnie inne 
byly jego kwalifikacje. Nie mial jeszcze tej dojrzalosci zyciowej. By! mlody 
i zapalony. W oddzialach powsta:t1czych stawil si~ jako szeregowiec i bral bez
posredni udzia! w walkach powstanczych, w szeregu bitew, pod r6znymi do
w6dcami. W jednej z tych bitew, pod Melchowem, ci~zko ranny w nog~, mu
sia! przejsé amputacj~. Po bitwie, w stodole, zywcem odci~to mu nog~ ponizej 
kolana (a on sam przy tym prymitywnym zabiegu jakoby trzyma! swiec~)"15. 
Dzi~ki staraniom rodziny zosta! zwolniony z niewoli rosyjskiej, aIe musial 
opuscié kraj. Uda! si~ do Paryia dIa leczenia nogi i dalszej nauki. Powr6cil 
jednak do Warszawy, gdzie ukonczy! Gimnazjum Realne egzaminem dojrza
losci w 1867 roku. Przez k01ejne lata podejmuje studia w Szkole Rysunk6w 
w Warszawie, studia inzynieryjne na Politechnice w Gandawie, kt6rych nie 
ukonczyl, a w koncu - zgodnie z zamilowaniem - studiuje malarstwo w Pary
zu i Monachium. W czasie studi6w zaprzyjaznil si~ z licznymi przedstawicie
lami polsldej sztuld: Maksymilianem Gieryms1dem, Stanislawem Witldewi
czem, Ludomirem Benedyktowiczem, J6zefem Brandtem, Henrykiem Siemi
radzkim, J6zefem Chelmonsldm, Ludwildem Kurellq, Leonem Wycz6lkow
sldm i innymi. Trwalq przyjazn utrzymywa! z rodzinq Siemiensldch i z Hele
nq Modrzejewskql6

• Malowal sceny religijne, portrety, pejzaze, sceny rodza
jowe. Do najpopulamiejszych nalezy obraz kultowy Ecce Homo. Swoje poglqdy 
o sztuce wyrazil w artykule O istocie sztuki na lamach warszaws1dego czasopi
sma naukowego i literacldego "Ateneum" (1876)17. 

4. PRZYJAZN W SLUZBIE BOGU 

Sztuka prowadzila Adama Chmielowsldego do kontemplacji pi~kna 

istotnego, kt6rej owocem staI si~ wizerunek Chrystusa Ubiczowanego - Ecce 
Homo. Ta kontemplacja pi~kna zaprowadzila Adama do pelnego oddania si~ 
Bogu w zyciu konsekrowanym. Po nieudanej pr6bie zycia zakonnego w nowi
cjacie jezuit6w w Starej Wsi, opuscil go w stanie zupelnej depresji nerwowej 
(17 IV 1881), podejmuj9,c leczenie w specjalistycznym zaldadzie we Lwowie, 

a nast~pnie udajqc si~ do swego brata Stanislawa do Kudryniec na Podolu, 

15 K. Wojtyla, Dwaj powstafzry, s. 2. 
16 M. Kaczmarzyk, Kalendarium ~cia bI. Alberta, [w:] ChrzeScijanie, t. 15, pod red. 

B. Bejze, Warszawa 1985, s. 100-101. 
17 Por.: Pisma Adama Chmielowskiego (Sw. Brata Alberta) (1845-1916), wyd. A. 

Schletz, red. A. Faron, Krak6w 20042
, s. 230-234. 
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gdzie powr6cil do pelnej r6wnowagi psychicznej18. Za poradq ksi~dza Leopol
da Pogorzelskiego, proboszcza z Szarogrodu, zwiqzal si~ z tercjarstwem sw. 
Franciszka z Asyzu, kt6rego charyzmat Iepiej odpowiadal jego psychice niz 
duchowosé ignacjanska. Za wzorem sw. Franciszka Adam ChmieIowski stai 
si~ w~drownym apostolem. Przemierzal ziemi~ podolslq, wolyr1skq i poleslq 
szerzqc tercjarstwo wsr6d Iudu wiejskiego, konserwujqc ubogie koscioly, przy
drozne kapliczId, figury i obrazi9. Dziaiainosé Chmielowsldego nie podobala 
si~ wladzom carsIdm. Otrzymal nakaz opuszczenia terytorium Cesarstwa Ro
syjsIdego. Przybyl w6wczas do Krakowa i zamieszkal tymczasowo u kapucy
n6w - pod jednym dachem razem z powszechnie szanowanym sybiraidem, 
o. Waclawem Nowakowsldm. Tutaj, powodowany milosciq Boga w bliznich, 
poswi~cil swe zycie sluzbie bezdomnym i opuszczonym. Zakladal dIa nich 
przytuliska, aby przez stworzenie godziwych warunk6w zycia ratowaé w nich 
Iudzkq godnosé i kierowaé ich ku Bogu20. 

Przez posrednictwo o. Waclawa zaprzyjaznil si~ z przeorem Idasztoru 
karmelit6w bosych w Czemej - o. Rafalem Kalinowskim. Ksiqdz Konstanty 
Michalski (1879-1947), profesor filozofii i rektor Uniwersytetu J agiellon
sidego, napisal o ChmieIowskim, ze "przyjechal w r. 1884 do Krakowa i po
szedl od razu do dw6ch powstanc6w z 1863 roku - do o. Rafala Kalinowskie
go, karmelity, bylego sybiraka, i do o. Waclawa N owakowskiego , kapucyna. 
Zamieszkal u kapucyn6w, aIe serce ciqgn~lo go do o. Rafala przede wszyst
kim,,21. O tej duchowej przyjazni zaswiadcza r6wniez spowiednik i dorad
ca Brata Alberta, ksiqdz Henryk Pydynkowsld (1847-1936), jezuita, kt6ry 
w swoim wspomnieniu napisal, ze "ich kontakty byly blizsze i lqczyla ich 
przyjain"22. Ta przyjain byla trwala i gl~boka, gdyz zlqczyla ich milosé do 
Boga. Dla Niego Kalinowski opusci! saIony magnaclde w Paryzu i przywdzial 
habit karmelitanski w 42 roku zycia. Podobnie uczynil Adam ChmieIowsld -
porzucil karier~ artysty i przyjql 25 VIII 1887 r. w kaplicy Loretansldej kra
kowskiego kosciola 00. Kapucyn6w, z rqk o. Waclawa Nowakowsldego, ha
bit III Zakonu sw. Franciszka z Asyzu i imi~ Brata Alberta - tez w 42 roku 
zycia23. Obaj swiadomie i dobrowolnie oddali swe zycie i taIenty do dyspozy
cji Boga, z wielldej miloSci dIa Niego i do Iudzi. 

\8 A. Stelmach, ChmielowskiAdam, [w:] Hagiografia polska ... , t. 1, s. 234-235. 
\9 Tamze, t. 1, s. 235. 
20 B. Lozinski, Leksykon zakonow w Polsee. Infonnator o ~eiu konsekrowanym, Warsza

wa 1998, s. 23. 
2\ K. Michalski, Brat Albert, Poznan 1978, s. 52. 
22 APKB, sygn. ASRK 45 - Zbi6r relacji i wspomnien o o. Rafale Kalinowskim. 

Material:y zebrane przez o. Jana Chrzciciela Bouchaud. Por.: C. Gil, Ojeiee Rafal Kali
nowski ... , s. 314. 

23 M. Kaczmarzyk, Kalendarium bi. Alberta Chmielowskiego, s. 102. 
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Brat Albert, po ukonczeniu rocznego nowicjatu, zlozyl 24 VIII 1888 r. 
swe sluby na r~ce biskupa Albina Ounajewskiego i zaIozyl Zgrornadzenie Bra~ 
ci Albertyn6w, a 15 I 1891 r. Zgrornadzenie Si6str Albertynek Poslugujqcych 
Ubogirn24

• Zgrornadzenia swoje opar! na pierwotnej regule sw. Franciszka, 
jako podstawie prawnej. ]uz w czasie swojego nowicjatu przelozyl i wydal 
drukiern - wlasnyrn nakladern - Przewodnik (wiçks;çy) do regury III Zakonu sw. 
Franciszka Serafickiego (1888)25, natorniast w p6iniejszyin okresie opracowal 
Projekt Konstytucji Zgromadzenia Braci Albertynow26

. Do duchowosci franciszkan
skiej wprowadzil wqtek charyzrnatu karrnelitanskiego, zaczerpni~ty z pisrn sw. 
lana od Krzyza. Zapewne byl to owoc przyjacielskich spotkan z o. Rafalern 
Kalinowskirn, kt6ry w tyrn czasie byl spowiednikiern i duchowyrn opiekunern 
karrnelitanek bosych w Galicji (w owyrn zakresie sluzyl siostrorn obu klaszto
r6w krakowskich). Brat Albert w tarntyrn okresiè korzystal z wiedzyi do
swiadczenia swego przyjaciela. W tyrn tez czasie o. Rafal, jako przeor klaszto
ru w Czemej, przygotowywal uroczystosé jubileuszowq' trzechsetlecia srnierci 
sw. lana od Krzyza (14 XII 1891). Z tej okazji postaral si~ o wydanie no
wenny z zyciorysern tego swi~tego i parniqtl<:.owego obrazka27 oraz przeIozyl 
z j~zyka francuskiego ksiqzeczk~ Nauki i raqy duchowne naszego swiçtego ojca lana 
od Krzyia, staraniem Siostr Karmelitanek w Paryiu wydane (1895)28. Wsr6d' jego 
autograf6w zachowaly si~ na czterech kartach Uwagi nader zbawienne dIa kanne
lity bosego, wyjçte z dziel sw. lana od K.rzyia przez o. Rafala od sw. f6zefa 29

. Cale 
swoje zycie ksztaltowal on wedlug doktryny Ooktora Mistycznego. W liscie 
do pralata Wincentego Srnoczyftskiego w Tenczynku (lI XI 1890) napisal: 
"Nad zyciern swi~tego naszego ojca lana od Krzyza wiele rozwazalern"30. Za
pewne o. Rafal podzielil si~ z Bratern Albertern swoirn doswiadczeniern i dok
trynq duchowq sw. lana od Krzyza, przekazujqc rnu wydane publikacje. 

Nie ulega wqtpliwosci, ze podstawq i ir6dlern wspaniaIej dziaIaInosci 
charytatywnej i spolednej Brata Alberta byIo bogate zycie wewn~trzne 
i zjednoczenie duszy z Bogiern. Nasladowal sw. Franciszka z Asyzu w jego rni
losci do Chrystusa i w skrajnyrn ub6stwie, aie w swej forrnacji duchowej si~gal 

24 Tamze, s. 103. 
25 Tamze, s. 103. 
26 PismaAdama Chmielowskiego ... , s. 248-253. 

27 Pamiqtka 300-letniej rocznicy zgonu sw. lana od Krzyia, towarrysza sw. Teresy pr0l re
jormie zalwnu karmelitanskiego, zawierajqca rywot sw. lana od Krzyia i naboienstwo, Krak6w 
1892. Por.: APK.B, sygn. AlCC 3 - Chronica conventus Czernensis, s. 102. 

28 Autograf tego przekladu znajduje sit; w Czernej (APICE, rkps 59, kk. 56). 
29 APICE, sygn. ASRK 72 - Pisma (autografy) o. Rafala Kalinowskiego, k. 13-17. 
30 J. Kalinowski, Lisf)7 1877-1907, t. 2 cz. l - 1878-1899, wyd. C. Gil, Krak6w 

1985, s. 185 (List 596). 
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r6wniez do doktryny sw. Jana od Krzyza, mistycznego Doktora Kosciola, 
o czym swiadcz'l notatki rekolekcyjne31 . Ogromny byl jego wplyw na dusz~ 
Alberta, kt6ry przez cale zycie kierowal si~ nauk'l tego swi~tego. Jedyn'l 
ksi'lzk'l, z kt6r'l si~ prawie nigdy nie rozstawal i kt6r'l w swym ub6stwie za
chowal, byIo WnijScie na G6rç Karmelu sw. Jana od Krzyza w j~zyku francu
sldm32 . Mial powiedzieé Brat Albert, iz "dawno by mi i t~ ksi'lzk~ nieocenion'l 
zabrali, gdyby nie byIa napisana w j~zyku, kt6rego amatorzy na ni'l nie rozu
miej'l"33. Drugim jego skarbem byIa malenka, dwunastostronicowa ksi'lzeczka 
Przestrogi duchowe sw. Jana od Krzyza. Przelozyl j'l i objasnil z j~zyka francu
sldego pod tytulem Ostroinosci34

• Oddal j'l swym braciom i siostrom jako naj
drozsz'l - po ub6stwie - spuscizn~ po sobie, by "przynajmniej raz na tydzien 
robili z niej rachunek sumienia i egzaminowali sumienie, czy s'l wiemi jej 
wskazaniom"35. Powtarzal ez~sto z nacisldem: "B~d~ o Was spokojny, jesli te 
przepisy sw. Jana od Krzyza codziennie w zyciu zaehowywaé b~dziecie"36. 
Ksi'ldz CzesIaw Lewandowsld zaswiadcza, ze "obok ustaw Zgromadzenia 
najwi~cej Brat Albert zaiecal swoim Nauki i ostroinosci duchowne sw. Jana od 
Krzyza, kt6re z dziel tegoz swi~tego przetlumaczyP7 i w lieznych odpisach 
dawal kazdemu z czIonk6w Zgromadzenia, a w roku 1912 jako manuskrypt 
wydrukowaé kazal w calosci (na 18 stronaeh) i w streszezeniu na dw6eh kart
kaeh, i rozdawal wszystkim Braciom i Siostrom, aby te nauld tak sobie przy
swoili przez cz~ste ich ezytanie i czynienie nad nimi raehunk6w sumienia, iz
by si~ te prawdy staly CZ'lstk'l ieh dueha"38. 

Maria Winowska opisuje "kwiatld" filozofa Ludwika Pomian-Biesielder
sldego - w zgromadzeniu albertyn6w br. J6zefa od Krzyza39 - kleryka z Wyz-

31 M. Kaczmarzyk, Trudna mi/osé. Swi~ry Brat Albert Chmielowski w sluibie najbied-
niejszym, Krak6w 1990, s. 152-167. 

32 B. [Smyrak], Duchowosé BrataAlberta, Krak6w 1938, s. 14l. 
33 Tamze, s. 14l. 
34 PismaAdama Chmielowskiego ... , s. 278-285. 
35 Por.: M. Winowska, Swi~ry Brat Albert. OpowieSé o czlowieku, kt6ry wybral wi~kszq 

wolnosé, Krak6w 1992, s. 177; taz, Zniewaiane Oblicze. Opowiesé o sw. BraGie Albercie, 
Krak6w 2001, s. 207. 

36 B. [Smyrak], Duchowosé BrataAlberta, s. 142. 
37 Ludwik Pomian-Biesiekierski napisal w 1937 roku: "M6j przeklad Ostroinosci 

(Cautelas espirituales) wydrukowano p6zniej w r. 1912 jako n;kopis z polecenia Brata 
Alberta". Zob.: L. Biesiekierski, Brat Albert - maj najukochafzszy mistrz i przyjaciel. Wspo
mnienia razem z Nim Sp~dZOl1:ych lat dwunastu (J 893-1905), cz. 2, "Glos Brata Alberta" 
7 (1938) nr 2, s. 36. 

38 Pisma Adama Chmielowskiego ... , s. 278 przyp. 24. 
39 M. Winowska, Swi~ry Brat Albert ... , s. 222-236; taz, Zniewaiane Oblicze ... , 

s.259-274. 
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szego Seminarium Duchownego we Wlodawku, kt6ry przed wyzszymi swi~
cenia zrezygnowal z kaplanstwa z powodu skrupu16w oraz nieuporzqdkowa
nej zqdzy wiedzy i przyj~ty zostal do albertyflskiej wsp6lnoty w 1893 roku. 
Brat Albert mial z nim wiele klopotu, gdyz jako filozof i teoretyk pozbawiony 
byl zmyslu praktycznego. Nie nadawal si~ do prac manualnych, natomiast 
ciqgle odczuwal «gl6d ksiqzeb. Poniewaz znal j~zyk lacinski, grecki, hebraj
ski, Brat Albert zawi6z1 go do o. Rafala Kalinowskiego do Czernej40 dIa zapo
znania si~ ze wszystkim pismami sw. Jana od Krzyza i dokonania przekladu 
na j~zyk polski do uzytku swoich braci. Spotkanie to z o. Rafalem opisal wie
le lat p6zniej, juz po opuszczeniu zgromadzenia, sam Ludwik Pomi an
-Biesiekierski41

. Wspomina, ze pierwszy raz Brat Albert razem z nim odwie
dzil klasztor w Czernej w celach naukowych, "chodzilo bowiem o wypozycze
nie wszystkich dziel sw. Jana od Krzyza w oryginale hiszpanskim lub przekIa
dzie z biblioteki 00. Karmelit6w Bosych. Niewidzialny na razie o. Rafal Ka
linowski przyslal przez jednego z braci zaproszenie na obiad. Zaprowadzono 
nas do goscinnych pokoi. Po obiedzie nagle ujrzelismy we drzwiach o. Rafala. 
Brat Albert zerwal si~ z miejsca i w milczeniu z najgl~bszq czciq powital Ojca 
Przeora. Stanqlem tuz przy o. Rafale, kt6ry stojqC rozmawial z Bratem Alber
temo Wpatrzony wen, wchlaniaIem kazde slowo z zapartym oddechem. Te
matem rozmowy byla mistyka chrzescijanska. Podczas tej rozmowy O. Rafal 
zapytal o jezuit~, ksi~dza Henryka Pydynkowskiego, kt6ry byI naszym spo
wiednikiem i mistrzem duchowym. «Pydynkowski si~ zmistyfikowaI!» - rzekI 

40 M. Winowska, SWirty Brat Albert ... , S. 226; taz, Zniewaiane Oblicze ... , S. 263-
-264. 

41 Br. J6zef od Krzyza po dwunastu latach opusci! Zgromadzenie w 1905 roku, 
czego w podeszlym wieku zalowal. Urodzi! sit; on w 1867 roku. W Seminarium Du
chownym we Wloclawku, jako jego alumn, przyjql 19 III 1887 r. habit III Zakonu sW. 
Franciszka z Asyzu z rqk ks. Stanislawa Chodynskiego. Po zrezygnowaniu z semina
rium w r. 1893 tram do Brata Alberta w Krakowie. Po odbyciu nowicjçttu, dnia 16 IV 
1894 r. w kosciele 00. Bernardyn6w w Krakowie zlozyl profesjt; zakonnq na rt;ce 
O. Czeslawa Bogdalskiego. Z powodu nieopanowanej Zqdzy wiedzy i nauki opuseil 
Zgromadzenie Braci Albertyn6w, pozostajqc nadal w tercjarstwie franeiszkanskim. Po
dejmowal dalsze studia, zakonczone stopniem doktora filozofii. W 1915 roku praco
wal w szkolach srednich w Cz~stochowie jako nauczyciel j~zyka lacinskiego. greckiego 
i historii. Dnia 4 II 1923 roku, w kosciele sW. Jerzego w Gnieznie, zostal ustanowiony 
przez ks. Mieczyslawa Bielawskiego, dyrektora tercjarstwa, mistrzem nowicjatu III Za
konu sW. Franciszka z Asyzu. We wrzeSniu 1947 roku przybyl do Krakowa i zatrzy
mal sit; u SS. Albertynek na Prqdniku Czerwonym, jako swiadek do procesu slugi Bo
zego Brata Alberta. Zmarl w kwietniu 1950 roku. Pochowany zostal na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie. Zob.: Archiwum Braci Albertyn6w w Krakowie, sygn. 
V/103/w J. Dzial ZG - Bracia wybyli: J6zef Ludwik Biesiekierski. 
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po chwili. Brat Albert usmiechnql si~ z milq prostotq. Ojciec zas Rafal zapro
wadzil nas do biblioteki, [a] zartujqc w drodze sam ze siebie, rzekl: «Jest 
przyslowie - Chudy jak ksiqdz Kalinowski». Tak umial byé dowcipnym i weso
lym w czasie poobiedniej rekreacji. W bibliotece zlozyl w me r~ce starq ksi~
g~, w pergamin oprawnq, zawierajqcq wszystlde dziela sw. Jana od Krzyza 
w lacinskim przekladzie o. Andrzeja Brzechwy, karmelity bosego. Otworzyw
szy ksi~g~, wskazal mi palcem rozne aprobaty, mowiqc do mnie: «To wszystl<.o 
trzeba przetlumaczyo>. Podpisalem rewers wobec brata starszego Alberta, 
chwyciwszy ksi~g~ z niedajqcq si~ opisaé radosciq. Wychodzqc z klasztoru zo
baczylismy jakiegos obywatela, ktory przeszedl kolo nas w zamysleniu. Brat 
Albert pochylil si~ nieco ku mnie i rzekl z cicha: «To dzielo Ojca Przeora. On 
zaprasza od czasu do czasu znajomych obywateli do klasztoru na rekolekcje». 
Byl wi~c o. Rafal nie tylko zamkni~tym w sobie ascetq i mistyldem, lecz takZe 
apostolem wiary zywej, znaé przej~ty zdaniem Pseudo-Dionizego Areopagity, 
ktory glosil, ze spomi~dzy wszystldch dziel boskich, najbardziej bosldm jest 
nawracanie dusz i prowadzenie ich do Boga. Milosé Boza, przenikajqca do 
gl~bi jego dusz~, lqczyla si~ scisle z milosciq blizniego, na wzor milosci Chry
stusowej "42. 

Autor tej ciekawej relacji nie podal daty swej wizyty z Bratem Albertem 
w Czemej, jednak w liscie do felicjanki Michaliny Lab~dzkiej, pisanym 
z Czemej w dniu 21 III 1896 r., o. Rafal wspomina w dopisku, ze "byl u mnie 
dzisiaj br. Albert"43. Nie mamy zadnej pewnosci, czy byla to jego pierwsza wi
zyta w Czemej, czy tez kolejna. Maria Winowska, wspominajqc o tej wizycie 
Brata Alberta w Czemej, zaznaczyla, ze br. J ozef dokonal bardzo poprawnego 
przekladu Ciemnej nocy, Drogi na G6rç Karmel, pie§ni duchowej. Sam tez br. Jo
zef, po opuszczeniu Braci Albertynow, juz jako doktor filozofii Ludwik Po
mian-Biesiekiersld, w swoich wspomnieniach pt. Brat Albert - m6j najukochaft
sq mistrz i przyjaciel z roku 1937, pisa!: "Czytalem weneckie wydanie Pseudo
Areopagity z potrojnym komentarzem po grecku i po lacinie, a takZe i orygi
nal hiszpanski pism sw. Jana od Krzyza - wydany w roku 1872 w Madrycie. 
Moj przeklad Ostroinosci duchownych wydrukowano p6zniej w roku 1912, jako 
r~kopis, z polecenia Brata Alberta. Tlumaczylem rowniez inne dziela, nie
zb~dne w zyciu zakonnym, jak to: Maksymy duchowne, pierwszq ksi~g~ Wstçpo
wania na G6rç Karmelu (Subida del Monte Carmelo), Piesft o nocy duchowej (En una 
noche oscura), Piesft o Chrystusie i duszy (Canci6n de Cristo y el alma), traktat 
Pseudo-Areopagity o teologii mistycznej i Alberta Wielldego O prqwiqzaniu do 

42 API<B, sygn. ASRK 124 - Opinie o sludze Bozym Rafale Kalinowskim, k. 131. 
Por. wspomnienia L. Biesiekierskiego o Brade Alberde w czasopiSmie "Glos Brata Al
berta" 7 (1938) nr 2, s. 35-36. 

43 J. Kalinowski, Listy, t. 2 cz. 1, s. 458 (List 894). 
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Boga (De adhaerendo Deo). Te nieudolne pr6by pozostaly w r~kopisie"44. Wi
docznie zabral je ze sobq, opuszczajqc Zgromadzenie, gdyz nie posiada ich 
Archiwum Braci Albertyn6w w Krakowie. 

Biskup Stanislaw Smolenski wykazal, ze Brat Albert przeszedl wszystkie 
etapy rozwojowe zycia duchowego wedlug doktryny sw. Jana od Krzyza, czyli 
drog~ oczyszczajqcq - z czynnq i biernq nocq zmysl6w i ducha, drog~ oswieca
jqcq i jednoczqcq duszy z Bogiem45. Zagadnienie wplywu nauki sw. Jana od 
Krzyza na duchowosé sw. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego) ukazal 
z kolei duchowy syn Swi~tego, Leszek Bartos, w swej licencjackiej pracy nt. 
Miejsca nauki sw. Jana od Kr0'za w duchowosci sw. Brata Alberta46

• Napisal on, ze 
"Adam Chmielowski odwiedzal o. Rafala Kalinowskiego w celu zasi~gni~cia 
rad odnosnie do wlasnego zycia z Bogiem, a p6zniej tald:e w zwiqzku z ksztal
towaniem duchowego oblicza zalozonych przez siebie nowych wsp61not za
konnych. Powtarzajqce si~ odwiedziny przemienily si~ w przyjazn"47. Autor 
podziela zdanie Marii Winowskiej, ze o. Rafal podarowal Bratu Albertowi 
francuskie tlumaczenie Drogi na G6rç Karmel, co mialo pom6c Ojcu Ubogich 
w zrozumieniu wlasnych przeiyé wewn~trznych48. Brat Albert nawiedzal tez 
klasztory karmelitanek bosych w Krakowie i we Lwowie, gdzie odwiedzal 
znanq sobie przeorysz~ Teres~ Malgorzat~ Siemienskq, c6rk~ Lucjana - poety 
i publicysty, jego przyjaciela49. 

5. PRZYJAZN W SLUZBIE BLIZNIM 

Dwaj przyjaciele - sw. Brat Albert i sw. Rafal Kalinowsld - udowodnili 
SWq mHosé do Boga i do bliznich w stopniu heroicznym. StwierdzH to urz~
dowo Kosci6l na drodze procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego, wreszcie 
przez wpisanie obu do katalogu swi~tych. Kazdy z nich wypelnH slowa Zba
wiciela: "Nie ma wi~kszej mHosci od tej, gdy ktos zycie swoje daje" (J 15,13). 
Rafal Kalinowsld oddal to zycie w zakonie karmelitanskim, sluzqc bliznim do 

44 L. Biesiekierski, Brat Albert ... , cz. 2, "Glos Brata Alberta" 7 (1938) nr 2, s. 36. 
45 S. Smolenski, Sylwetka duchowa Brata Alberta, "L'Osservatore Romano" (edycja 

polsl<a) lO (1989) nr 9, s. 189-202. 
46 L. Bartos, Miejsce nauki sw. Jana od J(r;ryia w duchowosci sw. Erata Alberta (War

szawa 2000). Praca licencjacka napisana na Papieskim Wydziale Teologicznym w War
szawie, w Prymasowskim Instytucie Zycia W ewn~trznego, pod kierunkiem o. Kazimie
rza Marcinial<a O P. 

47 Tamze, s. 22. 
48 M. Winowska, Swifry Brat Albert ... , s. 134-135; taz, Zniewaiane Oblicze ... , 

s. 157-159. 
49 B. [Smyrak], Duchowosé BrataAlberta, s. 163. 
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konca zycia - szczeg6lnie w konfesjonale, po wiele godzin codziennie, stqd 
nazwano go m~czennikiem konfesjonalu. Sluzyl braciom i siostrom karmeli
tankom jako wielokrotny przelozony i odnowiciel zakonu w Poisce po okresie 
kasat klasztor6w przez zaborc6w. Pisal on do swojej siostry: "B6g si~ caly od
dal za nas, jakZe nam nie poswi~cié si~ Bogu?"SO, a w notatniku syberyjskim 
napisal: "Boze, jesli mam zyé, to spraw, zebym juz tylko dIa Ciebie zyl 
w uczynkach podj~tych dIa mHosci Twej"SI. R6wniez Brat Albert oddal swe 
zycie w posludze najubozszym i spolecznie uposledzonym. "W tej niestru
dzonej, heroicznej posludze na rzecz najbardziej uposledzonych i wydziedzi
czonych, znalazl ostatecznie SWq drog~. Znalazl Chrystusa. Przyjql Jego jarz
mo i brzemi~. Nie byl tylko «milosiernikiem». StaI si~ jednym z tych, kt6rym 
sluzyl. Ich bratem. Szary brat. Poszli w slad za nim inni: szarzy bracia i szare 
siOStry"S2. 

Przytulki Brata Albert staly si~ blogoslawienstwem dIa spoleczenstwa. 
Biedni, kt6rzy udowodnili swoje ub6stwo, znalezli w schroniskach przytulek, 
straw~ i odzienie. Brat Albert organizowal tez dIa nich prac~ zarobkowq. Za
lozyl wytw6rni~ mebli gi~tych, wyr6b slomianek, domowq piekarni~, szwalni~ 
i warsztat szewski. W schroniskach zas dla kobiet zaprowadzono r~czne 
warsztaty tkackie, prz~dzenie lnu i konopi, politurowanie i wyplatanie mebli 
i inne drobne uslugi. W prosbie do Wysokiego Sejmu Krajowego (14 II 1907) 
o subwencj~ rocznq do 16 000 koron, wyliczyl przytuliska we Lwowie, Kra
kowie, Tarnowie, Stanislawowie i Sokalu. W poprzednim roku 1906 obj~tych 
bylo opiekq 3722 najubozszych m~zczyzn, kobiet i dzieci, zas koszt utrzyma
nia tych dom6w wynosH 91 933 koronS3. Obowiqzki przelozonego wymagaly 
ustawicznej czujnosci nad formacjq, zalatwiania spraw administracyjnych, 
kwesty na rzecz ubogich, przeprowadzania wizytacji i spotkan indywidual
nych - to wszystko wyczerpywalo Brata Alberta tak, ze podupadal na sHach. 

Pewnego dnia - wspomina Jerzy Zak-Tarnowsld - o. Rafal Kalinowsld, 
przeor klasztoru w Czernej, "b~dqc w Krakowie spotkal na ulicy Brata Al
berta, bardzo wyczerpanego fizycznie i duchowo. Nie namyslajqc si~ dlugo, 
zabral go ze sobq do Czernej. Przez trzy dni odbywal Brat Albert jakby male 

50 J. Kalinowski, Listy 1877-1907, t. 1 cz. 1 - 185(r.1872, wyd. C. Gil, Lublin 
1978, s. 187 (List 77) [Dopisek dia Masi Kalinowskiej]. Zob. takZe: fan Pawel II o swiçtym 
Rajale Kalinowskim, oprac. S. T. Praskiewicz, Rzym 1993, s. 47. 

51 R. Kalinowski, Swiçtymi bqdicie! Konferencje i teksty ascetyczne, wyd. C. Gil, Kra
k6w 1987, s. 17. 

52 Slowa Jana Pawla II z homilii kanonizacyjnej (12 XI 1989) - zob.: M. Kaczma
rzyk, Trudna milosé ... , s. 123. 

53 Tamze, s. 171; Pisma Adama Chmielowskiego ... , s. 301-303, 308-310. Podanie to 
nieco r6zni siç od wersji brudnopisu autografu Brata Alberta, znajdujqcego siç w po
siadaniu autora. 
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rekolekcje, regeneruj'lc w ciszy i samotnosci sily duchowe i fizyczne. «JakZe 
slodko dziala samotnosé na dusz~ - m6wil do ojca Rafala - szcz~sliwy Ojciec, 
ze moze tutaj zawsze pozostawao>. Na to odrzekl o. Rafal: «A czy nie m6glby 
Brat dIa siebie i swoich zalozyé gdzie jakiejs samotni? Jezeli w naszym zako
nie kontemplacyjnym zalecane s'l pusteinie, to ilez wi~cej wam ich potrzeba, 
by odswiezaé sily do tak trudnej pracy». Slowa te musialy wywrzeé wielkie 
wrazenie na Bracie Albercie, bo w drodze powrotnej z k.lasztoru do Krzeszo
wic rzekl do towarzysz'lcego mu ojca karmelity: «Jakiz to zloty czlowiek ten 
wasz przeor. Malo, bo malo m6wi, aIe ilez si~ od niego mozna nauczyé!>>". 
Mysi rzucona przez o. Kalinowskiego nie dawala mu spokoju. Wszechstron
nie propozycj~ przeanalizowal i postanowil j'l wprowadzié w swoich Zgroma
dzeniach"54. I rzeczywiscie, zakladal pustelnie dIa Braci i Si6str nie tylko 
w Zakopanem na KaIat6wkach, aIe r6wniez w innych miejscach Polski. Innym 
przejawem przyjazni i wsp61pracy pomi~dzy przyjaci61mi bylo podsylanie 
przez o. Rafala kandydatek do Zgromadzenia Si6str Albertynek55. 

Na koniec trzeba powiedzieé, ze z racji niegdysiejszego pobytu na Syberii 
J6zef Kalinowski byl jeszcze blizszy Bratu Albertowi - wielkiemu opiekunowi 
opuszczonych, kt6ry zamieszkal w krakowsldej Ogrzewaini z najwi~ksz'l n~
dz'l ludzk'l i organizowal domy dIa bezdomnych w Galicji. O Kalinowsldm 
zas pisala jedna sybiraczka: "Gdzie bylo jaIde dziecko opuszczone, Kalinowsld 
je uczyl, gdzie chory do pilnowania, gdzie co przykrego do zrobienia, tam 
pierwszy byl on". J ej swiadectwo potwierdza zona zeslanca: "Milosierdzie 
i milosé bliZniego swiadczyl ciqgle i bezustannie, cicho, dyskretnie. Czuwal 
przy chorych, ze skromnych swych zasob6w udzielal pomocy tam, gdzie bylo 
potrzeba. A bylo jej duzo trzeba"S6. 

Istnieje przedziwny paralelizm ideowy pomi~dzy przyjaci6lmi. Uwydat
nia si~ on w ich zalozeniach ideowych, okreslonych sentencjami: "Uwazam si~ 
za cudz'l wlasnosé" o. Rafala i Brata Alberta: "Powinno si~ byé dobrym jak 
chIeb, kt6ry dIa wszystldch Iezy na stole, z kt6rego kazdy moze k~s dIa siebie 
ukroié, nakarmié si~, jeSli si~ jest glodnym": Oba te zalozenia wyplywaj'l 
z jednego zr6dla, jaIdm jest milosé Boza. 

54 J. Zak-Tarnowski, Brat Albert Adam Chmielowski, Warszawa 1973, s. 126-127; 
R. Bender, Powstaniec - zakonnik, s. 205-206; S. T. Praskiewicz, Przez Syberiç do Karmelu 
i na oltarze (Sw. Rafal Kalinowski), Rzym 1991, s. 75-76. 

55 Archiwum Krakowskiej Prowincji Ojc6w Kapucyn6w, sygn. AP 134/R - Listy 
r6znych os6b do o. Wadawa: Listy o. Rafala Kalinowskiego. Dnia 2 VI 1898 r. o. Ra
faI napisal, ze "dwa stworzenia zapisaly si~ do Tercjarstwa sw. Franciszka". TakZe: 
C. Gil, Ojciec Rafal Kalinowski ... , s. 314. 

56 H. Gil, Dwaj wielcy synowie polskiej ziemi: Ojciec Rafal Kalinowski i Brat Albert 
Chmielowski, "Karmel" R. 1990 nr l (34), s. 45-49. 
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6. ZAKONCZENIE 

Przyjazn tych dw6ch przyjaci61 przeszla po ich smierci na wsp61noty 
karmelitanskq i albertynslq. Po dokonanej ekshumacji, doczesne szczqtki slu
gi Bozego Alberta Adama Chmielowskiego, na prosb~ Zarzqd6w Generalnych 
Braci Albertyn6w i Si6str Albertynek, skierowanq do o. Waleriana Ryszki, 
przeora karmelit6w bosych w Krakowie, przeniesiono w dniu 31 V 1949 r. 
z Cmentarza Rakowickiego do kosciola 00. KarmeIit6w Bosych w Krakowie 
przy uI. Rakowickiej. Po komisyjnym stwierdzeniu tozsamosci i oczyszczeniu 
ich przez lekarzy w kaplicy sw. Anny, zlozone zostaly w krypcie kruchty ko
sciola, gdzie przy jego relikwiach modlili si~ wszysc:f7, zas w jesieni kazdego 
roku odbywaly si~ uroczyste nabozenstwa - pod przewodnictwem biskup6w 
krakowskich - o rychle wyniesienie slugi Bozego na oltarze58

. Trwalo to do 
chwili jego beatyfikacji - razem z o. Rafalem Kalinowskim - przez Jana Pa
wla II w dniu 22 VI 1983 r. na krakowskich Bloniach. Postulatorem procesu 
beatyfikacyjnego Brata Alberta byIi karmelici - najpierw o. Benedykt Walter 
Szcz~sny, a nast~pnie o. Wladyslaw Kluz. R6wniez wyrazem tej wi~zi du
chowej byla posluga i sprawowanie przez szesédziesiqt lat obowiqzk6w kape
lan6w u Si6str Albertynek na Prqdniku Czerwonym oraz przez pewien· okres 
r6wniez w domu zgromadzenia przy uI. Krakowskiej na Kazimierzu. 

DOPOWIEDZENIA W RAMACH DYSKUSII 
PODCZAS SESII NAUKOWEI 

l. KONTROWERSYJNE ZAGADNIENIE 

CHOROBY PSYCHICZNEJ U ADAMA CHMIELOWSKIEGO 

Odnosnie do referatu profesora Zdzislawa Ryna pt. Cierpienie drogq do 
swiçtosci, popieram osobiscie sugestie Pana Profesora, ze objawy choroby psy
chicznej u Adama Chmielowskiego w czasie nowicjatu u jezuit6w w Starej 
Wsi (luty-kyviecien 1881 r.) niekoniecznie mialy podloze chorobowe. Znajqc 

57 Archiwurn Klasztoru Karrnelit6w Bosych w Krakowie, Kronika ldasztoru 00. 
Karrnelit6w Bosych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 18, s. 38-49; tamze, Kronika 
klasztoru, t. IV - Od roku 1955, 1<.. 94, 164, 216. 

58 Archiwurn IGasztoru Karrnelit6w Bosych w Krakowie, Kronika ldasztoru 00. 
Karmelit6w Bosych w Krakowie przy uL Rakowickiej 18, s. 178 (1953 r.). 

138 



jego zaangazowanie w zyciu duchowym i rozw6j jego relacji z Bogiem na dro
dze modlitwy, naIezaloby przeprowadzié badania z zakresu teologii zycia du
chowego, czy ten okres nie pokrywa si~ z doswiadczeniem przezyé oczyszcze
nia tzw. «nocy ciemnej» czynnej i biernej zmys16w i ducha. Zagadnienie nocy 
ciemnej ex professo opisuje i wyjasnia sw. Jan od Krzyza, Doktor Mistyczny 
Kosciola, w ksi~dze drugiej Noc ciemna. Miedzy innymi sw. Jan od Krzyza pi
sze: "W tej nocy ducha mUSZq si~ oczyscié caIkowicie te dwie cZ~Sci duszy, tj. 
zmysIowa i duchowa. Nie moze bowiem jedna oczyscié si~ bez drugiej i naj
lepsze oczyszczenie zmysl6w dokonywa si~ wtedy, gdy zaczyna si~ naprawd~ 
oczyszczenie ducha. [ ... ] Aby wytrwaé w tym gl~bokim i bolesnym oczysz
czeniu, potrzeba tak wielkiego m~stwa, ze gdyby nizsza cz~sé duszy nie byIa 
juz odrodzona w swej slabosci i podtrzymywana moq Bozq za posrednic
twem slodkiego i milego traktowania, jakiego w nim potem doznala, nie mia
Iaby natura ani sily, ani moznosci do zniesienia tego oczyszczenia. [ ... ] B6g 
oczyszcza ich wIadze, odczucia i zmysly zar6wno duchowe, jak i zmysIowe, 
zewn~trzne i wewn~trzne. Pozostawia umysi w ciemnosci, wol~ w oschiosci, 
pami~é w pr6zni, a odczucia duszy w najwi~kszym utrapieniu, goryczy i przy
krosci. Pozbawia jq odczucia i smaku, jaki przedtem miaia z d6br duchowych. 
To ogolocenie bowiem jest jednym z zasadniczych warunk6w, jakie Sq po
trzebne dIa ducha, dIa wprowadzenia don i zlqczenia z nim duchowej formy 
ducha, kt6ra jest zjednoczeniem w milosci" (por.: Sw. Jan od Krzyza, Dziela, 
przel. B. Smyrak, Krak6w 1986, s. 448-449). 

Powyzsze zdania rzucajq swiatlo na przyczyny przezyé Adama Chmie
lowskiego, kt6ry w tym okresie powinien mieé doswiadczonego kierownika 
duchowego w teologii mistycznej, kt6ry by m6gI zrozumieé stan duszy na tym 
etapie oczyszczenia i umiej~tnie pokierowaé. Poczucie odrzucenia przez Boga 
duszy jest wielkim i bolesnym doswiadczeniem. Opuszczenie nowicjatu jezu
it6w przez Adama Chmielowskiego byIo zaplanowane przez Bozq Opatrz
nosé, kt6ra przygotowaia mu innq drog~ zycia na drodze charyzmatu fran
ciszkanskiego i obowiqzki zaIozyciela Zgromadzen Albertyii.skich, oddanych 
dziaIalnosci charytatywnej. 

2. INFORMACJA o POWOLANIU KAROLA WOJTYLY 

DO ZAKONU KARMELIT6w BOSYCH 

Swiadkiem tych usilowan jest zyjqcy jeszcze o. Otto od AnioI6w Filek. 
Jako kleryk w Seminarium 00. Karmelit6w Bosych w Krakowie przy uI. Ra
kowickiej 18 byl swiadkiem wizyty Karola Wojtyly na poczqtku 1942 roku 
u magistra Ideryk6w o. Pawla Guta. Po wielu latach takq relacj~ pozostawil na 
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pismie: "w tym to okresie zjawil si~ w naszym kIasztorze na Rakowickiej Ka
roi Wojtyla. Pami~tam dobrze jego wyglqd: byl odziany w szare, robotnicze 
ubranie, gdy czekal w naszym studentacie przed celq Ojca Magistra, do ktore
go przybyl w sprawie powolania. Mowiono wowczas, ze zglasza si~ do nasze
go Zakonu. Byl zafascynowany doktrynq sw. Jana od Krzyza, a nawet napisal 
o nim jakie§ wypracowanie. Z powodu zamkni~cia nowicjatu nasze studia teo
logiczne w Krakowie pozostawaly szereg miesi~cy w zawieszeniu, [diatego 
tez] o. J6zef Prus, owczesny prowincjal, nie mogI przyjqé Wojtyly do nowicja
tu. Mial mu jednak powiedzieé: «Przyjdi z drugim jakims kandydatem, wtedy 
otworzymy wam nowicjat». Wiedziony przez Bozq Opatrznosé postulant 
skierowal swoje kroki do archidiecezjaInego seminarium, ktore - wyrzucone 
ze swej podwawelskiej siedziby - prowadzilo jednak tajne studia w Krakowie. 
Karol zostal w nim klerykiem w 1942 roku. Po otrzymaniu swi~cen kaplan
skich (1 XI 1946) ksiqdz Karol Wojtyla ponowil ch~é wstqpienia do Karmelu, 
aIe tym razem sprzeciwil si~ temu ksiqz~ metropolita Adam Stefan Sapieha, 
motywujqc swojq decyzj~ tym, ze «diecezja potrzebuje ksi~dza Wojtyly». Je
mu jednak na pociech~ mial powiedzieé: «Z zakonem [karmelitow bosych] 
jednak nie zrywaj». I rzeczywiscie, ksiqdz Wojtyla nie tyIko nie zerwal 
z Karmelem, aIe pozostal jego przyjacieIem, pilnie studiujqc doktryn~ sw. Jana 
od Krzyza i sw. Teresy od Jezusa z Avila" (Wspomnienia o. Ottona Filka 
w czasopismie "Karmel" R. 1982 nr 3, s. 62-63). 

Sam tez papiez Jan Pawel II potwierdzil pOwyZSZq relacj~ w swoith wla
snych wspomnieniach Dar i tajemnica: "Utrzymywalem r6wniez kontakty 
z Zakonem Ojc6w Karmelit6w Bosych, kt6rzy w Krakowie mieli klasztor przy 
ul. Rakowickiej. Odwiedzalem ich, a raz nawet odprawilem u nich swoje reko
Iekcje zamkni~te, korzystajqC z pomocy o. Leonarda od Matld Bozej Bolesnej 
[Leonard od M~ld PansIdej Kowa16wka]. W pewnym okresie zastanawialem 
si~ nawet, czy nie powinienem wstqpié do Karmelu. W qtpliwosci rozstrzygnql 
Ksiqze Kardynal Sapieha w spos6b sobie wlasciwy, mowiqc kr6tko: «Trzeba 
najpierw dokonczyé to, co si~ zacz~lo». I tak si~ stalo" (Jan Pawel II, Dar i ta
jemnica, Krak6w 1996, s. 26). 


