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1.

sw.

10ZEF M~ZEM ZAUFANIA SS. KARMELITANEK

Anachoreci zamieszkuj~cy groty pasma Gory Karmel w Palestynie za
obrali sobie Matk~ Boskl!. W XII w. zabudowaii na Jej cZeSé
swi~tyni~, od ktorej nazwano ich Braémi Najswi~tszej Maryi Panny
z Gory Karmel. Z milosci dIa swej Patronki wprowadzili kult Jej rodzicow
- sw. Anny i Joachima, a szczegoinie sw. Jozefa. Slawny humanista,
Arnold Bostiusz, w 1479 r. napisal, Ze zakon karmelitanski od niepami~t
nych czasow uroczyscie obchodzi te swi~ta. Sw. Jozefa nazywa "m~zem
dziewiczym i nienaruszonym, zast~pc~ odwiecznego Boga, zywicielem i najtroskIiwszym ekonomem i mniemanym ojcem, umilowanym obiubiencem
Maryi, najwierniejszym opiekunem i swiadkiem Jej dziewictwa" 1. Kult sw.
Jozefa wraz z calym duchowym dziedzictwem zakonu przej~ly ss. karmelitanki, zalozone przez generala zakonu bI. Jana Soretha w 1452 r. i zatwierdzone przez papieza Mikolaja V bul1~ Cum nulla z dnia 7 pazdziernika
1452 r. 2 Sw. Teresa od Jezusa (1515-1582) jeszcze przed podj~ciem reformy zakonu karmelitanek, w szczegolny sposob czcila sw. Jozefa. Jemu
zawdzi~czala swoje uzdrowienie z ci~zkiej choroby 3 i skuteczn~ pomoc
w modlitwie oraz w rozwoju Zycia duchowego. Sw. Jozefowi zawierzyla
Patronk~

Daniel a s. Maria, Vinea Carmeli. Anluerpia 1662, s. 221-222.
Saggi L. O. Carro, originale bullae "Cum nulla" qua Nicolaus papa V canonice instituit
Il et III Ordines Carmelitarum. Anal. Ord. XVII (1962), s. 3-5; Wanat J. B., Zakon
Karmelit6w Bosych w PoLçce. Krak6w 1979, s. 620.
3 Zycie, VI, 8.
1
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cale dzielo refonny i uczynila go Patronem Il klasztorow z 17 przez ni~
zalozonych 4.
Pod koniec XVII w. kannelitanki rozwijaly dynamicznie kult sw.
Jozefa na ziemiach polskich w 7 klasztorach refonnowanych i 2 dawnej
obserwancji (soretanki). Te ostatnie znajdowaly sil( we Lwowie i w Dubnie
na Wolyniu. Oba pozostawaly pod jurysdykcj~ kannelitow trzewiczkowych
prowincji ruskiej pod wezwaniem sw. Jozefa. Centralnym sanktuarium
kultu sw. Jozefa w tej prowincji byl klasztor ss. karmelitanek w Dubnie.
2. KOSCIOL I KLASZTOR SW. JOZEFA W DUBNIE

Miasto Dubna nad rzek~ Ikw~ w pobliZu Lucka na Wolyniu znane
jest z rezydencji ordynatow Ostrogskich. Stanowilo wazny punkt strategiczny z siln~ twierdz~, broni~c~ wschodnich kresow przedrozbiorowej
Polski. Po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej przeniesiono tutaj slawne
kontrakty lwowskie s, sci~gaj~ce rzesze ludzi. Miasto staI o sil( centrum
handlu dla calego Wolynia. Oprocz kosciola famego pod wezwaniem Sw.
lana Nepomucena, na pocz~tku XVII w. Ostrogscy ufundowali bemardynom klasztor z kosciolem Niepokalanego Poczl(cia NPM 6.
W 1682 r., po smierci Aleksandra Janusza na Zaslawiu, ostatniego po
mieczu ordynata ostrogskiego, Dubno przypadio w spadku jego siostrze
Teofili Ludwice (+ 1709), ktora poSlubila Dymitra Jerzego Wisniowieckiego, a po jego smierci - Jozefa Karola Lubomirskiego w 1683 roku 7.
Za staraniem Teresy Baranowskiej, Marceliny Kobylinskiej i Benedykty Witkiewiczowny, karmelitanek dawnej obserwancji we Lwowie, powstala na ziemiach polskich ich druga fundacja w Dubnie. Jej geneza jest
4 Wanat J. B., Kult sw. Jozefa OhI. NMP u Karmelitow Bosych w Krakowie. Krakow
1981, s. 20-21.
5 Kraszewski 1.1., Wspomnienia
Wolynia. Polesia i Litwy. Warszawa 1985, s. 245;
RadIinski I., Duhna. W: Slownik geograficzny Kr6lestwa Polskiego. T. II. Warszawa 18881,
s. 196.
6 Wyczawski H. E., OFM, Duhno. W: Klasztory bernardyfzskie w Polsce. Ka1waria
Zebrzydowska 1985, s. 50-53.
7 Teofila z ksi~z~t Zaslawskich-Ostrogskich ur. ok. 1654 r., corka wojewody krakowskiego Wladyslawa Dominika i jego drugiej zony Katarzyny Sobieskiej, siostry kréila Jana
III. W 1671 r. wyszla za ksiycia Dymitra Jerzego Wisniowieckiego, wojewody belskiego
i hetmana wie1kiego koronnego, ktory zmarl w 1682 r. W 1683 r. pos1ubila lozefa Karola
Lubomirskiego (+ 1702), koniuszego koronnego. Malzenstwo to nie bylo szczysIiwe. Wskutek rozpustnego trybu zycia Lubomirskiego nast~pila malzenska separacja w lutym 1696 r.
Teolìla Ludwika zmarla w 1709 r. Zob. Przybos A., Lubomirski J6zef Karol. W: Polski
Slownik Biograficzny. T. XVIII. Warszawa 1973, s. 26-27; Dworzaczek W., Genealogia.
Warszawa 1954, tabl. 165.
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zwil:!zana ze szczegolnl:! interwencjl:! sw. Jozefa, Oblubienca NMP. Ze
zrodel kannelitanskich wynika, Ze we wspomnienie sw. Jozefa, dnia
19 marca 1688r., wyzej wymienione zakonnice przybyIy ze Lwowa do
rezydencji Lubomirskich w Dubnie, z prosbl:! o przydzielenie im odpowiedniego placu i gruntow pod zalozenie nowego klasztoru. Lubomirscy
poczl:!tkowo odmowili zgody na fundacjç klasztoru. Karmelitanki opuszczajl:!c ich paIac, "a nie tracl:!c nadziei w Bogu i w protekcji swego
opiekuna sw. Jozefa, poszly wszystkie trzy prosto z zamku do kosciola
parafialnego (... ) na modlitwç" 8. W tym samym czasie nastl:!pil niebezpieczny wypadek na zamku. Rodzina Lubomirskich byIa zgromadzona
w auli stolowej (moZe z okazji imienin Jozefa Karola). Ku wielkiemu
przerazeniu wszystkich zaczl:!1 Iamaé siç strop i spadaé na podlogç.
W ostatniej chwili, z wielkim trudem zdolali wszyscy opuscié salon i uniknl:!é nieszczçscia. Wypadek ten mial wpIynl:!é na zmianç decyzji Lubomirskich. Zrozumieli bowiem, Ze "Bog milosierny zachowal [ich] od straszliwego przypadku oczywistej smierci, aby prosZl:!cym zakonnicom do fundacji dopomogli" 9. Wedlug relacji siostr, Lubomirscy zaraz wyslali poslanca na poszukiwanie ss. karmelitanek w mieScie. Znaleziono je na modlitwie
w kosciele Sw. Jana Nepomucena. Sprowadzone do zamku i mile przyjçte,
otrzymaly zapewnienie od Lubomirskich o podjçciu fundacji ich klasztoru
w Dubnie. Re1acja zakonnic konczy siç inwokacjl:!: "niech bçdzie Bog
pochwalony i uwielbiony w zaslugach Jozefa swiçtego, ktoremu Bog dal tç
laskç, aby byl Patronem wszystkich, we wszystkich duszy i ciala, duchowych i doczesnych oraz wiecznych potrzebach" 10. Przypuszczaé nalezy,
ze opisana laska stala siç decydujl:!cym motywem i przyczynl:! obrania
sw. Jozefa na patrona nowej fundacji w Dubnie oraz przyczynila siç do
oddania i poswiçcenia jemu caIej prowincji ruskiej kannelitow trzewiczkowych, erygowanej w lipcu tegoz roku 1688 11 .
Przywilejem wydanym w Lublinie, dnia 5 czerwca 1688 r. Jozef Karol
Lubomirski, koniuszy koronny, wraz z malzonkl:! Teofill:! Ludwikl:!, zapisali
kannelitankom w swoim sadzie zamkowym plac pod kosciol i klasztor,
wraz z murami dawnej bzni i figarni 12. Akt fundacyjny oblatowano

8 Archiwurn Prowincji KarrneIit6w Bosych w Czemej, AKD 3, Inwentarz ko.fciola
y klasztoru Wielebnych Panien KiJ.rmelitanek (. ..) Za protekcyq J6zefa .fwigtego zafundowanych w Dubnie, od roku Pafzskiego 1688, k. 5 v.; Wolyniak (lan Marek Gizycki),
Z przeszlo.fci Karmelit6w na Litwie i Rusi. Cz. II. Krak6w 1918, s. 6; S. M. Borkowska OSB,
Karmelitanki dawnej obserwancji w PoLçce. "Nasza Przeszlosé", t. 75 (1991), s. 101-106.
9 Tarnze, k. 5 v.
10 Tarnze, k. 6.
11 Wolyniak, dz. cyt., s. 36.
12 AKD l, Ogr6d zarnkniony ... , k. 2.
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w grodzie krzemienieckim 8 marca 1692 roku 13. W niedziel~, 11 wrzeSnia
1688 r., wyznaczony przez ordynatow puIkownik ordynacji Jan Baranowski, w obecnosci rady miasta dokonal wydzielenia i rozgraniczenia zapisanych nieruchomosci. Rownoczesnie w tym dniu odbyla si~ uroèzysta intromisja karmelitanek do nowej posiadlosci. Ks. Kasper Muzyni, proboszcz
dubienski, w obecnosci dorostojskiego przeora karmelitow poswi~cil na
placu klasztornym figur~, podarowan~ przez Aleksandra na Stawkach
Witkowskiego 14. Na zakonczenie uroczystosci wpisano do ksi~g miejskich
Dubna akt rozgraniczenia dobr oraz protokol z dokonanej intromisji
i introdukcji karmelitanek 15.
W skromnym domku zamieszkaIy wyzej wymienione zakonnice.
W krotkim czasie do nowo zalozonego klasztoru wst~pila Katarzyna
201kiewska - corka Anny Zytynskiej i Michala Lubicza na 20Ikwi 201kiewskiego, podstolego wolynskiego, krewna krola Jana III Sobieskiego.
Zofia Szaszawska - corka Krystyny Sklinowskiej i Tobiasza Szaszawskich
oraz Anna - corka Jacka i Zofii Szymanowskich. Uroczyste obloczyny
odbyly si~ 17 lutego 1692 r. przy udziale magnackich rodzin 16.
Wnet po introdukcji karmelitanek, z ofiar dobrodziejow rozpocz~to
budow~ klasztoru. W ci~gu dwu lat wybudowano swi~tyni~ i cz~sé domu
zakonnego. Kronikarka zapisaIa, ze 21 listopada 1690 r. ks. Aleksander
Laski, kanonik Iucki, "zastal juz gotowy kosciol i poI klasztoru" 17. Poswi~cil w tym dniu przy udziale licznych gosci kamien w~gielny wraz
z kosciolem i cz~sé nowego klasztoru, zamieszkan~ przez zakonnice. Na t~
uroczystosé przybyl takZe o. Blazej Kobylinski, socjusz prowincjala karmelitow trzewiczkowych prowincji ruskiej, przywoz~c z "Litwy obraz cudowny Najsw. Panny Dzieci~tko Jezus trzymaj~cej na r~kach, ktory juz od
kilka set lat, na blasze srebrnej w Padwie malowany ... " odbieral szczegoln~
czesé 18. Obraz ten, ozdobiony srebrnymi, pozlacanymi koronami przeznaczono do nowej swi~tyni.
Dobrodzieje kosciola byli liczni. Anna Baranowska ofiarowala srebrn~
puszk~ i kielich. Jan Baranowski, puIkownik ordynacki i egzekutor woli
fundatorow, czuwal nad budow~ "Ioz~c wielkie koszty". Ofiary pieni~zne
zlozyli: stolnik zakroczymski Aleksander Woyna 400 zl, Zofia Kossakowska 400 zl, stolnikowa kijowska Marianna Laskowa 300 zl, Teofila Oliza13 AKD 4, Papiery po wif!kszej cz?sci z oryginalnych papier6w kopiowane do spraw
klasztoru duhienskiego ... , s. l.
14 AKD l, Ogr6d zamkniony ... , k. 3. Opis nie podaje kogo przedstawiala figura.
15 Urzlèdowy wypis z ksiftg rniejskich dubienskich, anno 1688 die Il 7bris. Zob. APKB
w Czernej, AKD 15, Miscellanea carmelitana conventus duhnicensis, k. 6.
16 AKD l, Ogr6d zamkniony ... , k. 24.
17 Tam:i:e, k. 3 V.
18 Tam:i:e.
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rowa 1000 zl (z wieczystl! obligacjl! odmawiania codziennie cZl!stki rozanca), kasztelanowa wolynska Jadwiga Zahorowska zapisala 2500 zl
(z obligacjl! dwoch mszy), Jan Koberski z malzonkl! 2000 z119.
Wlasciwl! fundatorkl! placowki dubienskiej jest ksi~zna Teofila Lubomirska - zona Jozefa Karola, marszalka koronnego. Po ukonczeniu budowy kOSciola i klasztoru, na zyczenie fundatorki, Pawel Konstanty Dubrawski, pomocniczy biskup przemyski i sede vacante administrator rucki,
aktem z dnia 17 wrzesnia 1702 r. de1egowal Stanislawa Franciszka Bieganskiego, biskupa bakowskiego, do konsekracji swil!tyni i kanonicznej introdukcji zakonnic 20. Zgodnie z pelnomocnictwem, bp Bieganski w dniu 22
paidziernika 1702 r. dokonal konsekracji kosciola pod wezwaniem Sw.
Jozefa Oblubienca NMP 21. RownieZ konsekrowal trzy oltarze: glowny
- sw. Jozefa, oraz boczne - Chrystusa Ukrzyzowanego i Matki Bozej. Przy
tej okazji poswi~cil cmentarz i klasztor. W dniu 29 pamziernika odbyla si~
uroczysta introdukcja karmelitanek z parafialnego kosciola do klasztoru.
Na t~ uroczystosé fundatorka zaprosila nominata biskupa luckiego (A1eksandra Wychowskiego), ks. bpa Stanislawa Bieganskiego, ksi~cia Radziwilla, kanc1erza W.K.L. i wie1u znakomitych gosci wojewodztwa wolynskiego 22. Na zakonczenie uroczystoSci biskup odczytal dekret k1auzury papieskiej, zobowi~zuj~c zakonnice do jej przestrzegania 23.
Fundatorka Teofila Lubomirska (fot. 1), pragnl!c zapewnié utrzymanie
na przyszlosé kIasztoru sw. Jozefa, dokonala nowego zapisu fundacyjnego
31 sierpnia 1702 r. w grodzie luckim. Nie tyIko potwierdzila dawniejszy
zapis z 1688 L, aIe rowniez zapisala sum~ 2000 zl, zabezpieczonl! na
dobrach ksi~stwa zaslawskiego. Na powyzsz~ kwot~ karmelitanki otrzymaly roborowany skrypt (z dnia 30 sierpnia 1702 r.), w ktorym fundatorka
nakazuje Zydom oraz dzierzawcom dobr i wszystkim nast~pcom w dziedzictwie wyplacié kIasztorowi z fundacyjnej sumy roczny czynsz 2000 z124.
Zapis ten rowniez zatwierdzili we wszystkich punktach ksi~z~ Pawel Sanguszko z zonl! Mari~ Annl!, dziedzice Dubna, aktem datowanym w Dubnie, dnia 26 marca 1721 roku 25.

19

Tamie.

20

Tarnze, k. 4.

Na k. 6 majduje si~ dokument konsekracji kosciola i oltarzy z podpisem i piec~ci1!
biskupa Bieganskiego.
22 Tamie, k. 18.
23 Wiadomosci podawane w wizytach generalnych z XIX W., jakoby Anastazja Czamecka wybudowaia kosci61, konsekrowany 17 wrzesnia 1741 r. przez bpa Franciszka An toni ego
Kobielskiego S1! sprzecme z wyiej przytoczonymi dokumentami. Bp Kobielski m6gI konsekrowaé nowe oitarze w koSciele.
24 AKD 4. Papiery po wii!kszej cZi!Sci z oryginalnych papier6w kopiowane k. 1-3.
2S Tamie, s. 3.
21

118

BENIGNUS JOZEF WANAT

OCD

PrzywiIejem z dnia 10 lipca 1716 r. AIeksander Dominik Lubomirski,
syn fundatorki, ustanowil rybaka dIa potrzeb kIasztoru 26. Rowniez ostatni
ordynat ostrogski, J anusz AIeksander Sanguszko, wspieral kIasztor jalmuznami. Dnia 25 czerwca 1774 r. w Dubnie udzielil karmelitankom przywileju na wolny wyqb do Iasow kIucza dubienskiego 27.

3. OPIS KOSCIOLA I KLASzrORU SW. 10ZEFA

Kosciol wraz z kIasztorem polozony nad rzek 4 Ikw4, fasad 4 zwròcony
na poludnie (fot. 2). Swi 4tynia na rzucie prostok 4ta (o wymiarach 49 lokci
dlugosci, 18 szerokosci i 16 wysokosci) zbudowana w styIu barokowym.
Korpus trzynawowy, halowy (fot. 3). Nawa centralna, szersza, trzyprz~s
lowa, nakryta krzyzowym sklepieniem z gurtami i splywami wspartymi na
monumentalnych filarach toskanskich. Boczne nawy w~zsze, nakryte skIepieniem kolebkowym z arkadow4 artykuIacj4 elewacji ze splywami przyjmowanymi przez toskanskie pilastry. Podniebia archiwolt i gurty ozdobione sztukateri 4 z motywem roslinnym i kasetonow z rozetami i greckimi
krzyzami. Krzyzowe sklepienie z profilowymi podzialami przek 4tnych,
z kompozycjami malarskimi czterech ewangelistòw w tròjk 4tach przy t~czy
prezbiterium. Na sklepieniu w prezbiterium kompozycje adoruj4cych aniolòw z symbolami Eucharystii - kosza z chiebem i kielicha. Zamiast
posadzki, pod1oga z desek. Wn~trze oswietlone lO oknami. Architektoniczna artykulacja wn~trza i uk1adu przestrzennego odbiega od barokowego
typu bazyIiki Il Gesu i jej pochodnych odmian. Widoczne S4 wplywy
orientalne budownictwa ormianskiego. Pod naw4 glòwn4 krypta grobowa
dIa zakonnic. Wyposazenie koscio1a rokokowe, z 2 po1owy XVIII w.
Oltarze i ambona najprawdopodobniej zamòwione zosta1y i wykonane
w snycerskiej pracowni we Lwowie. Inwentarz z 1816 r. wymienia osiem
oltarzy 28. Glòwny oltarz w prezbiterium poswi~cony byl czci sw. Jòzefa,
patrona swi 4tyni. Po prawej stronie kosciola sta1y boczne oltarze:
1. Sw. lana Nepomucena - snycerskiej roboty, z nastaw4 Uj~t4 w architektur~ dwòch kompozytowych kolumn, diwigaj4cych regularne belkowanie z przerwanymi, uszatymi przyczòlkami tympanonu z gIori 4
w zwienczeniu. Na przyczo1kach, gzymsach i ramach obrazu putta. W retabulum obraz sw. lana Nepomucena, zasuwany obrazem sw. Tekli. 01tarze maIowane i zlocone.
Tam:i:e, s. 5.
Tam:i:e, s. 8.
28 AKD 12. Wizyty generalne kosciola i klasztoru oraz ksi{!gi dochod6w i rozchod6w
Karmelitanek Daw. Obs. w Dubnie 1816-1887, k. 1.
26
27
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2. Chrystusa Ukrzyzowanego, konsekrowany w 1702 r. Nastawa przyozdobiona zloconymi sztukateriami. Na mensie tabernakulum z relikwiarzem sw. Krzyza.
3. Sw. Marii Magdaleny de Pazzis ze zloconymi sztukateriami, usytuowany na filarze. Postaé swiytej w srebrnej sukni i zloconym welonie.
4. Sw. Joachima i Anny - oltarz rzeibiony i zlocony, przy scianie.
Z lewej trony kosciola:
5. Oltarz Matki Boskiej Szkaplerznej - rzezbiony, ze zloconymi sztukateriami; obraz zas ze srebrnymi, pozlacanymi szatami i koronami, zasuwany obrazem z wyobrazeniami sw. Onufrego, Elizeusza i Brokarda.
6. Oltarz sw. Teresy od Jezusa (na filarze) - rzeibiony, ze sztukateriami; obraz przyozdobiony srebrn1j, sukni1j, i zloconym welonem; na mensie
maly obraz sw. Alojzego.
7. Oltarz Przemienienia Panskiego - obraz w bogatej rzezbionej ramie,
ze zloconymi sztukateriami.
Z lewej strony na filarze w tyczy kosciola ambona snycerskiej roboty,
malowana i zlocona, z rzezbami Ewangelistow z atrybutami, puttow na
gzymsach i Mojzesza z tablicami przykazan w zwienczeniu.
Prezbiterium oddzielone bylo od nawy drewnian1j, balustrad1j,. Na
scianach kosciola i zakrystii - 26 obrazow malowanych na plotnie. Nad
portalem wejsciowym - chor muzyczny z pozytywem o 5 glosach. W kosciele 4 konfesjonaly i 16 lawek. Zakrystia sklepiona, o jednym oknie,
z szafami na paramenta i skarbcem w murze na naczynia liturgiczne. Po
prawej stronie prezbiterium - oratorium, w ktorym zakonnice spowiadaly
siy i przyjmowaly Komuniy sw.
Po prawej stronie kosciola - dwuskrzydlowy, murowany klasztor,
dwukondygnacyjny, podpiwniczony (fot. 4). Od poludnia czysé frontowa
kIasztoru z dwukondygnacyjn,!, w dolnej partii trzyprzyslow1j, fasad1j, kosciola z prost'! artykulacj,! porz1j,dku toskanskiego, ze spIywami w gornej
kondygnacji i tympanonem w zwienczeniu. Obok, z prawej strony, portyk
jako podcien z kolumnad1j, w styIu mauretanskim. Posrodku 12 kolumn
- glowny portaI z bram1j, do klasztoru, z facjatk,! i kopulk1j" zwienczone
kul1j, i Okiem Opatrznosci. Na frontonie wejsciowym freski sw. Jozefa
i Matki Boskiej. Pomieszczenia w kIasztorze sklepione. Na parterze furta,
rozmownice, kuchnia, refektarz, oratorium i inne "oficyny". Na piytrze
korytarz z drewnianym sufitem, 17 cel zakonnych, nowicjat, sala rekreacyjna i chor zakonny, w ktorym znajdowalo siy 7 obrazow, 6 lawek i oltarz.
Miydzy kosciolem a chorem, nad klatké! schodowé! - murowana dzwonnica
(z drewniané! kopu1é! pokryté! gontami) posiadaj,!ca trzy dzwony.
Klasztor wraz z dziedzincami, od wschodu otoczony drewnianym
parkanem, od poludnia i zachodu - murem. N a piacu kIasztornym kapIiczka murowana o czterech filarkach, z rzeibami N azarenskiego Chrys-
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tusa i Matki Boskiej. Obok kapliczki dom dIa kapeiana kIasztoru. Od
1692 do 1885 r. rezydowalo tutaj 52 kapeIanow, rozwijaj1l:cych kuIt sw.
Jozefa. Wsrod nich bylo 43 karmelitow, 3 bernardynow, 1 pijar, 2 dominikanow, 1 franciszkanin, 1 reformata oraz 1 ksi1l:dz diecezjaIny 29.

4. OLTARZ Z LASKAMI SLYNl\CYM OBRAZEM

SW. JOZEFA

Pierwsze karmelitanki: Teresa Baranowska, Marcelina Kobylinska
i Benedykta Witkiewiczowna w dniu 11 wrzeSnia 1688 r. przybyly na staly
pobyt ze Lwowa do Dubna i urz~dowo zostaly wprowadzone do zapisanych nieruchomosci. Na ten czas przygotowane zostaly mieszkania z kapliC1l: zbudowan1l: z drzewa na murowanych fundamentach dawnej lazni
i figarni 30. Na t~ fundacj~ karmelitanki przywiozly ze sob1l: obraz sw.
Rodziny, przedstawiaj1l:cy Dzieci1l:tko Jezus trzymane za r1l:czki i prowadzone przez Matk~ Bosk1l: i sw. Jozefa 31. Obraz ten umieszczono w prowizorycznym oltarzu drewnianej kaplicy pod wezwaniem sw. Jozefa. Wedlug
zeznan siostr spisanych w 1773 r. powierzyly sw. Jozefowi cal1l: fundacj~
i wszystkie wymiary Zycia zakonnego. Z pierwszych Iat pobytu w Dubnie
wiele zaznaly przypadkow troskliwej opieki sw. Patrona. W wigilì~ sw.
J ozefa podczas nieszporow zerwala si~ ogromna burza z huraganem.
Zebrane siostry w zakonnym oratorium "uslyszaly glos: uciekajcie, uciekajcie!". Po chwiIi zawalila siy wi1l:zba prowizorycznego kosciola i zakonnego
choru. Pomimo zawalenia siy budynku nikt z ludzi w swi,!tyni, ani z siostr,
nie uIegl wypadkowi. Relacja zaznacza, ze w kosciele tylko oltarz sw.
Jozefa pozostal nienaruszony 32. Wypadek przyspieszyl budow~ nowego,
murowanego kosciola i klasztoru z ofiar dobrodziejow 33. Po wybudowaniu
swi1l:tyni 22 X 1702 r. ks. bp Stanislaw Franciszek Bieganski, sufragan
przemyski, konsekrowal wraz z kosciolem glowny oltarz pod wezwaniem
sw. Jozefa. Usytuowany on byl na centralnej scianie prezbiterium. Barokowy oltarz wykonany z drzewa, malowany i zlocony pochodzil z dobrego
warsztatu snycerskiego. Na trzech stopniach podium niewielka mensa
AKD l, Ogr6d zamkniony .... k. 75.
AKD 3, lnwentarz ko,çciola. s. 6.
31 Tamie, k. 5.
32 Tamie, k. 6 V.
33 Inwentarze z 1816. 1831 i 1861 wspominaj~, ie kosci61 wybudowany zostal z fundacji
Anastazji Czarneckiej, podkomorzyny bradawskiej i innych poboinych ludzi w 1690 r. Nie
jest wykluczony udzial Czarneckiej w budowie kosciola, poniewai miala w tym klasztorze
swoj~ siostrzenic y Teresy Szydlowsk~, c6rk y Mikolaja i Heleny z Czarneckich Szydlowskich,
ktòr~ do ob16czyn prowadzilo wujostwo - Marcin i Anastazja Czarneccy w 1692 r. Zob.
AKD l, k. 24; AKD 12. Wizyty generalne kosciola, k. l, 7, 18.
29
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z prostym antepedium z cokolami kolumn stanowily podbudow~ pod
wielkq nastawç, ujçtq w architekturç dwoch kolumn kompozytowych na
tle wiqzek pilastrow, diwigajqcych regularne belkowanie z polkolistymi
czçsciami przerywanego przyczolka, na ktorym siedzq postacie rozmodlonych aniolow. Pomiçdzy przerwanym przyczolkiem tympanonu nasadnik
z oprofilowanq ramq, z bogatym kartuszem w srodku i napisem "Ite ad
Joseph" (Rdz 41, 55), podtrzymywany przez putta,ktore rqczkami wskazujq na postaé sw. Jozefa. W zwienczeniu Oko Opatrznosci w trojkqcie
z glowkami anielskimi na oblokach i puttami na zlocistych promieniach.
N a fryzach, polach pilastrow i obramieniach nastawy zlocone girlandy
z motywem roslinno-kwiatowym. W posrodku retabulum prostokqtna
nisza z profilowanq i pozlacanq ramq z obrazem Swiçtej Rodziny, zasuwanym drugim obrazem sw. Tadeusza. Na cokolach gzymsu obok kolumn
i na tle pilastrow zlocone rzeiby proroka Eliasza z ognistym mieczem,
patrona Karmelu i Jozefa Egipskiego ze srebrnym pucharem, ktory jest
typem Chrystusa i sw. Jozefa. Na mensie tabernakulum ze srebrnymi,
trybowanymi drzwiczkami i figuralnq kompozycjq. Ponad cyborium ruchomy tron na wystawienie monstrancji. Z jednej strony tronu wkomponowany zostal zabytkowy obraz Matki Boskiej na srebrnej blasze malowany
z Dzieciqtkiem Jezus, ze srebrnymi sukienkami i koronami pochodzenia
wloskiego. W srodku antepedium pomiçdzy reliefowymi kompozycjami
kwiatowymi charakterystyczny tekst oddania siç pod opiekç Swiçtej
Rodzinie:
"POD OPIEK~ I OBRON~ UCIEKAMY SI~ DO WAS
JEZUS MARYJA JOZEFIE SWI~TY NASZEMI PROSBAMI
NIE RACZCIE GAR/DZlé ALE OD WSZELAKICH NIEBEZPIE/CZENSTW DUSZY I CIALA OD WSZYST /KICH
NIEPRZYJACIOL WIDOMYCH I NIEWI/DOMYCH OD
NAGLEJ SMIERCI: GLODU I WOJNY, POWIETRZA
I OD WSZELA/KIEGO ZLA W GODZINIE SMIERCI
NASZEJ RATUJCIE NAS I ZBAWCIE JEZU, MARYJO,
JOZEFIE SWI~TY" 34.
Oltarz pod wzgl~dem programu ikonograficznego i ideowego jest odbiciem duchowosci karmelitanskiej, eksponujqcej plastycznie tradycje elianskie, zaufanie do sw. Jozefa a szczegolnie prawdç o Trojcy Niebieskiej
i trojcy ziemskiej. Oltarz jako barokowe dzielo sztuki w swej strukturze
i formie ekspresji naleiy do nurtu umiarkowanego, powscil'tgliwego i spo34 Opisu oltarza dokonano na podstawie fotografii wykonanej w 1890 r. w przededniu
kasaty klasztoru, dedykowanej ss. karmelitankom bosym w Przemyslu przez ostatnie karmelitanki dubienskie, Antonin y Drewnowsk~ i Jadwigy Zielinsk~, w 1906 r.
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kojnego. Swiadczl:! o tym rzeiby aniolow, a szczegolnie proroka Eliasza
i patriarchy Jozefa.

5. WALORY ARTYSTYCZNE I ZALOZENIA IDEOWE
OBRAZU SW. RODZINY

W retabulum glownego oltarza umieszczono obraz Swi~tej Rodziny
nieznanego malarza z XVII w. Przywiozly go do Dubna w 1688 r.
pierwsze karmelitanki z klasztoru sw. Agnieszki we Lwowie 35. Obraz ten,
malowany technikl:! olejnl:! na plotnie, w ksztalcie prostokl:!ta, nie byl
dotychczas reprodukowany ani tez poddany ikonograficznemu studium.
Nie posiadamy td dokumentalnej fotografii samego obrazu. Odnalezione
zostaly dotychczas dwie fotografie glownego oltarza z Obrazem Swi~tej
Rodziny z Dubna (fOL 5); jedna z 1890 r. wykonana na zlecenie ostatnich
karmelitanek (Antoniny Drewnowskiej i Jadwigi Zielinskiej w przededniu
kasaty ich klasztoru, przechowywana w Archiwum Prowincji Karmelitow
Bosych w Czernej; druga z 1925 r. z widokiem wn~trza kosciola - w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie (nr nego 25569). Oryginal do 1940 r. byl
obrazem kultowym kosciola sW. Jozefa w Dubnie. Obecnie nieznane Sl:!
jego losy. W programie tresciowym przedstawia on dwie Trojce - niebieskl:!
i ziemskl:!. W sferze ziemskiej na pierwszym planie ukazane Sl:! postacie
Dziecil:!tka Jezus w wieku ok. 8 lat, posrodku Matki Boskiej i sw. Jozefa,
trzymajl:!cych i prowadzl:!cych Jezusa za r~ce. W sferze niebieskiej wychyla
si~ z oblokow postaé Boga Ojca z globem w r~ku, jako s~dziwego starca,
a ponizej unosi si~ Duch Swi~ty w postaci gol~bicy ponad Dziecil:!tkiem
Jezus. Wszystkie postaci przyozdobione zostaly w XVIII W. trybowanymi,
srebrnymi sukniami z ornamentem kwiatowym. One tez stanowil:! przeszkod~ w przeprowadzeniu porownawczego studium, oceny artystycznej
wartosci dziela i jego malarskiej faktury.
Tego rodzaju kompozycja malarska pojawia si~ na terenie Polski od
poczl:!tku XVII W. Typ Swi~tej Rodziny jako dzielo ukazujl:!ce najpi~kniej
szy wzor Zycia malzenskiego i rodzinnego staje si~ zjawiskiem cz~sto
podejmowanym w plastyce. W typie tym obowil:!zywal kanon kompozycyjny postaci Matki Boskiej po prawej stronie Jezusa i sw. Jozefa po lewej.
3S Karmelitanki Irzewiczkowe pierwszy klaszlor drewniany zaloi,yly we Lwowie w 1638 r.
Murowany klaszlor i kosci61 pod wezwaniem Sw. Agnieszki ufundowal im ksil'!zl) Janusz na
Oslrogu Zaslawski. Klaszlor len zoslal skasowany przez wladze auslriackie w 1782 r. Ruiny
lego klaszloru wykupil hrabia J6zef Maksymilian Ossolinski i przebudowal na Bibliotekl)
Ossolineum. Zob. Wl. Chotkowski, Historia polityczna dawnych klasztorow panienskich w Galicyi. Krak6w 1905, s. 29-35.
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Jednym z najstarszych przedstawien tego typu jest obraz Sw. Rodziny
w Kosciele Bozego Ciala w Krakowie, posiadajqcy sygnaturç: "Astolphus
Vagiolis veronensis inventor fecit opus 1617" 36. Edward Rastawiecki
utrzymuje, ze malarz z Werony, Astolf Vagioli, z poczqtku XVII w. osi adI
W Krakowie i malowal obrazy dIa kosciola Bozego Ciala 37. Ten obraz
przedstawia Swiçtq Rodzinç W pozie statycznej, na tle pejzaZil, z jasniejqcymi aureolami. Sfera niebieska zostala szczeg6lnie rozbudowana. B6g
Ojciec wylania siç z oblok6w W otoczeniu licznych anio16w podtrzymuj4c
w jednej rçce glob, a drug4 unosi w gescie blogoslawienstwa. Adoruj4ce
Go anioly trzymaj4 w rçkach korony. Jeden nad glow4 sw. J6zefa koronç
ksi4zçC4 a drugi nad glow4 Madonny koronç monarsz4 z jablkiem. Posrodku Duch Swiçty w otoczeniu gl6w anielskich unosi nad Jezusem
cierniowq koronç. Inne odmiany te go typu znajduj4 siç w kosciele Sw.
Katarzyny (ok. 1640), w klasztorze ss. klarysek w Krakowie, w kosciele
Sw. Teresy karmelit6w bosych w Wilnie oraz w porafialnym kosciele
w Ornecie z 1663 r. 38 Do te go typu nalezy najpopularniejszy, laskami
slyn4cy obraz Swiçtej Rodziny w kolegiacie kaliskiej, nieznanego malarza
z okolo 1670 r. Powyzsze przedstawienia S4 wierne zasadniczemu schematowi ikonograficznego typu, zr6znicowane jednak indywidualnymi interpretacjami r6znych autor6w, w anatomii i fizjonomii postaci, w dynamice
ruchu, ukladzie szat, aranzacji da i poziomu artystycznego. Z wyjqtkiem
obrazu Vagioli wszystkie przytoczone obrazy przedstawiajq, Swiçtq Rodzinç w ruchu - podr6zy.
R6wniez wielcy mistrzowie pçdzla o europejskiej slawie podejmowali
ten temat. Pelnym wdziçku, elegancji i miçkkosci draperii jest oltarzowy
obraz Bartolomé Murilla (1617-1682), kt6ry nawi 4zuje do omawianego
typu z tq, r6znicq" ze Najswiçtsza Maryja Panna i sw. J6zef przedstawieni
zostali w pozie p61siedz4cej, a posrodku nich urocze Dzieciç Jezus w pozycji stojqcej na postumenciku. Carlo Dolci (1616-1686) i Peter Paul Rubens
malowali Sw. Rodzinç. Ten ostatni odstqpil od przyjçtego kanonu. Zmienil
uklad kompozycyjny. Z prawej strony Dzieciqtka Jezus w obrazie Powrot
z Egiptu umieScil postaé sw. J6zefa, a w otwartym niebie ukazal g16wki
aniol6w zamiast Boga Ojca. Obraz ten z dat 4 1632 r. znajduje siç obecnie
w zbiorach Muzeum Archidiecezji warszawskiej, w Kolekcji imo lana
Pawla II, z fundacji Janiny i Zbigniewa Karola Porczynskich. Laskami
36 Katalog zahytk6w sztuki w PoL~ce. T. IV, Miasto Krak6w, cz. IV, Kazimierz-Stradom
- kO/icio/y i klasztory l, pod. red. I. Sarnkowej i Jana Sarnka, Warszawa 1987, s. 59-60, il. 279.
37 S/ownik malarz6w poL~kich. T. III. Warszawa 1857, s. 4; Thiérne Becker, Allgemeines
Lexikon der hildenden Kiinstler. T. XXXIV. Leipzig 1940, s. 38.
38 Instytut Sztuki PAN w Warszawie, nr nego 132298 i 17122. Odbitki tych negatywow
otrzymalern od Pani dr Marii Kalarnajskiej, za ktore serdecznie Jej dzifèkujfè.
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slyn~ey obraz Sw. Rodziny z Dubna nawi~zuje do tej zmienionej kom-

pozycji trojcy ziemskiej. Nieznany artysta, najprawdopodobniej lwowski,
wyeksponowal sw. Jozefa po prawej stronie Syna Bozego. Nie wiemy
jakimi racjami kierowal si~ artysta zmieniaj~e lub przedstawiaj~e ustalony
ukIad omawianego typu. Jako uzasadnienie tej zmiany mogIo byé wyeksponowanie roli sw. Jozefa jako patrona nowego koseiola w Dubnie.
Taka interpretaeja suponuje malowanie obrazu na zamowienie ss. karmelitanek do nowego kosciola pod patronatem sw. Jozefa. Zrodla arehiwalne potwierdzaj~, ze taki obraz Sw. Rodziny ze szezegolnym kultem
sw. Jozefa zostal przywieziony do Dubna przez pierwsze karmelitanki
w 1688 r. 39.
Wszystkie odmiany typu Sw. Rodziny w ustalonej konweneji z indywidualn~ interpretaej~ artystow wywodz~ si~ ze wspolnego prototypu.
Genezy omawianego typu nalezy szukaé w niderlandzkiej grafiee, rozpowszechnionej w ealej Europie pod koniee XVI w. Artysei malarze, nawet
wybitni, szukali tworezej inspiraeji w grafiee i powszeehnie poslugiwali si~
wydawanymi wzornikami. W teehniee miedziorytu wykonywano wzorniki,
uzywane w warsztataeh ceehowyeh, ktore odgrywaly wielk~ rol~ w proeesie wymiany doswiadezen artystyeznyeh roznyeh osrodkow Europy. Obok
Floreneji, Bazylei, Norymbergii, Paryza - Antwerpia posiadala slynne
warsztaty graficzne. SpeInialy one wybitn~ rol~ naukow~, propagandow~
i kultow~ przez wydawanie serii miedziorytowyeh obrazkow. W warsztatach tych zatrudnieni byli wybitni artysei, graficy i rytownicy. W zbioraeh ryein Biblioteki SS. Karmelitanek Bosych w Krakowie przy ui.
Kopernika 44 oraz w Archiwum Prowincji karmelitow Bosych w Czernej
znajduj~ si~ luzne egzemplarze niderlandzkiej grafiki z przedstawieniami
Sw. Rodziny, wykonane przez T. Merlena, P. van Lisebettena i Hieronima
Wierixa 40. Ten ostatni jest autorem grafiki - miedziorytu Sw. Rodziny
w drodze, wydanego pod koniee XVI w. przez wydawnictwo Wierixow.
Ryeina jest prototypem wspomnianych obrazow. W kartuszowej ramee
w owalnych narozaeh posiada cztery dodatkowe kompozyeje: Boze Narodzenie, ucieezka do Egiptu, Jezus przy warsztaeie pracy i smieré sw.
Jozefa 41. Kompozyeja Sw. Rodziny w swym wymiarze horyzontalnym
przedstawia osmioletniego Jezusa prowadzonego za r~ce przez Matk~ Bosk~ i sw. Jozefa (z lewej strony), ezyli troje~ ziemsk~. W swej linii
wertykalnej ukazuje Trojc~ Niebiesk~. Najwierniejszym dzieIem wedIug

39

AKD, Inwentarz

ko.~ciola,

k. 5.

Biblioteka SS. Karmelitanek Bosych w Krakowie, ul. Kopernika 44, Zbi6r rycin.
41 Por. Manquoy-Hendrick Marie, Les éstampes des Wierix - conservées au Gahinet des
Estampes de la Bihliothèque Royale Alhert l, Catalogue raisonné. Première Parti e, Bruxelles
1978, planche 60, nr 471.
40
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tego wzoru jest laskami slynqcy obraz w kolegiacie kaliskiej. Pozostale
przeklady maIowane byly rownid wedlug tego wzoru, aIe z wi~kszq
swobodq i z indywiduaInq interpretacjq artysty. Do takich naIezy zaliczyé
obraz laskami slynqcy sw. Rodziny w Dubnie.
Zalozenia ideowe obrazu Sq bardzo gl~bokie i czyteine. Wprowadzajq
chrzescijanina w gl~bi~ teologicznych traktatow o Bogu w Trojcy Swi~tej
jedynym, o Ojcu Niebieskim, ktory "tak umilowal swiat, ze Syna swego
jednorodzonego dal" (J 3, 16), o Synu Bozym - Odkupicielu swiata,
o tajemnicy Wcielenia, o Bozym Macierzynstwie NMP, o czlowieczenstwie
Jezusa Chrystusa i Jego posrednictwie u Ojca. PIastyczne przedstawienie
Trojcy Swi~tej przypominalo wiernym objawienie si~ Trojcy w czasie
chrztu Jezusa i swiadectwo Ojca Niebieskiego: "Tys jest moj Syn umilowany, w Tobie mam upodobanie" (Lk 3, 22). Kazdy chrzeScijanin przez
chrzest swi~ty uczestniczy w Zyciu Boga, zmartwychwstal z Chrystusem do
nowego zycia i staI si~ swi~ltyniq Trojcy Swi~tej.
Trojca ziemska w swym ukladzie horyzontalnym jest najwspanialszym
arcydzielem Boga Ojca Wszechmogqcego, reaIizujqcego swe odwieczne
pIany zbawcze i ukazujqcego ideaI i pi~kno zycia malzenskiego i rodzinnego na tym swiecie. Rodzina trzymajqca si~ za r~ce jest znakiem wspolnoty zycia i rodzinnej wi~zi w milosci. Obecnosé i zycie Syna Bozego
w malzenstwie Jozefa i Maryi bylo jedynym i niepowtarzalnym wyniesieniem ich do najwyzszej godnosci "Rodzicow" Jezusa wobec prawa. Przez
zycie Jezusa Chrystusa w Iudzkiej rodzinie wyniesione zostaly i uswi~cone
chrzescijanskie mal:lenstwa i rodziny, ktore za wzorem i przykladem Rodziny Nazaretanskiej tworzq "domowe sanktuarium Kosciola" (DA Il).
Na obrazie dubienskim sw. Jozef zajmuje uprzywiIejowane miejsce po
prawej stronie Jezusa. Artysta-malarz, ceIowo zmieniajqc ustaIonq kompozycjy ikonograficznego typu wzornika, chcial podkreslié patronat sw.
Jozefa nad powierzonq swiqtyniq, rol~ glowy Rodziny Nazaretanskiej, jego
opieky nad rodzinami chrzescijanskimi i nad calym Kosciolem. Papiez
Leon XIII w encykIice Quamquam pluries z 15 sierpnia 1889 r. nauczal, ze
sw. Jozef na mocy prawa naturainego rzqdzil rodzinq, do ktorej procz
niego naIezy Bog i Matka Boza. "Z tq podw6jnq godnosciq byly tez
jednak scisle zwiqzane pewne obowiqzki, ktore natura naklada na ojca, tak
:le sw. Jozef byl prawnym i naturaInym strozem, opiekunem i obroncq
Swi~tej Rodziny, ktorej przewodzil. Te obowiqzki spelnial td tak dlugo,
dopoki zyl na tej ziemi" 42. Tenze papiez zachycal wszystkie rodziny
chrzescijanskie do oddania si~ pod opiek~ sw. Jozefa i do nasIadowania
zycia i cnot sw. Rodziny. Pius IX na zyczenie biskupow i wiernych w dniu

42

Filas F. L., SWi(!ty Jozef cz{owiek Jezusowi najhlizszy. Krak6w 1978, s. 433.
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8 grudnia 1870 r. oglosil sw. Jozefa Patronem katolickiego Kosciola 43.
Leon XIII wyjasniaj~c ten tytul opieki sw. Jozefa nad Kosciolem powiedzial, :le ,jest to ojcowska mi lo sé obejmuj~ca kazdego, kto znajduje si~
w Kosciele rozwini~tym z rodziny w Nazarecie. Jest to opieka wspaniala
dlatego, ze jest powszechna i ze opiera si~ na pierwotnym powolaniu
Jozefa i na jego stosunku do Kosciola" 44.
Nieznany autor obrazu Swi~tej Rodziny w Dubnie eksponuj~c sw.
Jozefa staI si~ prekursorem prawdy o jego roli i patronacie w katolickim
Kosciele.

6. ROZWOJ KULTU SW. JOZEFA W XVIII I XIX W.

W kosciele Sw. Jozefa ss. karmelitanek w Dubnie wokol obrazu Sw.
Rodziny rozwin~l si~ w XVIII w. szczegolny kult sw. Patri archy , gl~boko
zakorzeniony w zyciu i duchowosci Karmelu. Przejawial si~ on w liturgicznych i paraliturgicznych nabozenstwach, troskliwosci i szacunku dla cudownego obrazu, spisywaniem cudow i lask sw. Jozefa oraz w przyjm,owaniu i w ekspozycji wotow.
a. Nabozenstwa liturgiczne i paraliturgiczne. W klasztorze tym bardzo
uroczyscie obchodzono wszystkie swi~ta sw. Jozefa. Zgodnie z wytycznymi
wladz centralnych zakonu w klasztorach spiewano I i II nieszpory, jutrzni~, tercj~ i Msz~ sw. w bialych plaszczach w uroczystosé sw. Jozefa (19
III) i w swi~to Opieki (III niedziela po Wielkanocy) 45. Przed prymari~
albo sum~ spiewano w kosciele godzinki do sw. Jozefa. Odpustow~ sum~
celebrowali zaproszeni goscie. Na mocy indultu Kongregacji Obrz~dow
z dnia Il VIII 1770 r. w kazd~ srod~ (z wyj~tkiem swi~t I i Il klasy)
odprawiano uroczyst~ wotyw~ o sw. Jozefie z wystawieniem Najsw. Sakramentu w monstrancji, ze spiewem Chwala i Wierz? W tym dniu mozna
bylo zyskaé odpust zupelny pod zwyklymi warunkami 46.
Poza msz~ i oficjum urz~dzano rozne nabozenstwa ku czci sw. Jozefa
w postaci nowenny, oktawy, godzinek, litanii, koronki, septenny i modlitw
w roznych potrzebach zycia. Bogaty wybor tych nabozenstw z nowennami,
septennami i pi~cioma roznymi litaniami mialy karmelitanki w specjalnych
modlitewnikach karmelitanskich do sw. Jozefa, wydawanych we Lwowie
i Berdyczowie, jak np.: Septennal siedmiorakiego naboiefu;twa... Lwow

43
44

45
46

Tam:i:e, s. 431.
Tam:i:e, s. 433.
Wanat J. B., Kult ,i'w. J6zefa, s. 35.
Compendium breve thesauri sacrorum rituum ( ... ), Berdiczoviae, s. 13.
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1747, Septenna czyli siedmiorakie naboienstwo... Berdyczow (po 1761),
Nowenna z cudzych krajow dawno do Polski przeniesiona ... Berdyczow
(1770).
Obok karme1itanskiego swi~ta Opieki sw. lozefa zaprowadzonego
w 1680 r. byla uroczystosé Zaslubin NMP ze sw. lozefem. Papiez Benedykt XIII w 1729 r. rozciCl,gnCl,l to swi~to na caly zakon karmelitanski
z oficjum ulozonym przez lana Gersona 47.
b. Karme1itanki wielkCl, czciCl, otaczaly obraz sw. lozefa. Glowny
oltarz byl centrum kultu. Byl zawsze zadbany. Prezentowal wysoki poziom
sztuki. PoczCl,tkowo do nowego oltarza sporzCl,dzono nowy obraz. Stary
umieszczono w kCl,cie kosciola. WspominajCl, zakonnice, :le zaraz po
tej zamianie nieszci~scie spadlo na klasztor w postaci pozaru oraz zlodzieje okradli kosciol. Wtedy jedna z zakonnic we snie zobaczyla sw.
lozefa, ktory z wymowkCl, rzekl: "Czemu mnie trzymacie w zarzuceniu,
gdy ja wam daj~ ratunek?" Kronika lask podaje, ze laskami slynCl,cy
obraz, wytarty i przyniszczony, przekazano do konserwacji w Zaslawiu.
MieszkajCl,cy w poblizu klasztoru murarz podjCl,l si~ zawieié ten obraz
do warsztatu malarskiego. W drodze doznal wielkiej laski. Sw. lozef
uratowal go w czasie zasadzki na jego zycie. Po dokonaniu renowacji
obraz ponownie umieszczono w glownym oltarzu ku wielkiej radosci
wiernych 48. Sw. Patron byl obroncCl, i wspomozycielem wszystkich, ktorzy
z wiarCl, oddawali si~ pod jego opiek~. Z relacji siostr wynika, ze sw. lozef
wielokrotnie ratowal klasztor od roznych nieszcz~sé, chorob, napadow
i zarazy. W czasie morowego powietrza, czyli zarazy, wielu mieszkancow
Dubna ponioslo smieré. Karmelitanki nie chcCl,c opuszczaé klasztoru oddaly si~ pod opiek~ sw. lozefowi. Zaraza omin~la klasztor. Po tym
jawnym znaku opieki bernardynski kaznodzieja w czasie odpustowego
kazania powiedzial: "losephe Dubnensis tui c1austri Prior, a dira peste
tutor" (J ozefie dubienskiego klasztoru przeorze, Ty jestes obroncCl, od
strasznej zarazy!) 49.

c. Ksi~ga cudow i lask sw. lozefa. Wsrod akt cz~sci zachowanego
archiwum klasztoru ss. karmelitanek w Dubnie znajduje si~ ksi~ga oprawiona w ciel~cCl, skor~, o wymiarach 31,5 x 20 cm, roznymi r~kami
zapisana na k. 1-14 czerpanego papieru w latach 1773-1870. Na k. 4
umieszczono wlasciwy tytul: Inwentarz kosciola a w nim zakrytego skarbu
w obrazie laskami slynqcym Jozela /rwi?tego Oblubienca Najblogoslawienszej
Bogarodzicy zawsze Panny Maryi, majqcych w poùodku jednego i szczegol-
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Wanat J. B., Kult sw . .J6zefa, s. 25.
AKD 3, Inwentarz Ko.fciola, k. 7.
Tam:i:e, k. lO.
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nego Po/Irednika mi~dzy Bogiem i czlowiekiem Jezusa Chrystusa, kt6ry jest
zr6dlem przedziwnym cud6w i wszystkich lask (. ..) a w szczeg6lno.fci w kosciele dubienskim WW. PP. Karmelitanek D.Z.O gdzie od wprowadzenia
swego na to miejsce doznawano i doznajq skutk6w Milosierdzia Bozego za
wielowladnq J6zefa S. przyczynq do Jezusa Boga Wcielonego, kt6rego
cudowne i godne pami~ci laski, tu spisane, niech wielbiq Boga, cudownego
w dzielach i .fwi(;tych swoich.
W pierwszej cz~sci, na k. 4-10, opisane zostaly prawdopodobnie przez
kapelana klasztoru o. Wiktoryna Mijakowskiego 22 Iaski ex post, na
podstawie zeznan najstarszych siostr klasztoru. Protokoly obejmuj1j, okres
od zalozenia klasztoru do 1773 r. Protokoly z tego okresu s~ ogolnikowe,
pozbawione dokladnej chronologii i nazwisk osob. Od k. lO opisy Iask s~
dokladniejsze, pisane na biez~co. Ksi~ga zawiera 29 Iask za przyczyn~ sw.
Jozefa. Dotycz~ one ratunku w niebezpieczenstwach, naglego odzyskania
zdrowia, pojednania si~ z Bogiem i szcz~sliwej smierci, oswiecenia i duchowych Iask. Sensacyjny jest opis unieszkodliwienia zlodzieja, ktory w nocy
zakradl si~ do kosciola i pozrywal z oltarzy wszystkie srebrne sukienki.
Nie mog~c z powrotem wyjsé z kosciola, dostal si~ w r~ce sluzby koscielnej
(k. 11).
Skryptor na k. 4 podaje motywy zalozenia tej ksi~gi: "azeby st'l,d
mial Bog nieskonczon~ eh wal~ i wdzi~cznosé od wszystkich ludzi, za
milosierdzia swojego skutki, ludziom smiertelnym swiadczone: aze i na
tym miejscu nie jest skurczona r~ka Boskiej Opatrznosci i nie ma nigdy
Bog dobry zatkanych uszu, na wysIuchanie prosz~cych z pokor~ o milosierdzie, przez wielowladne wstawianie si~ Jozefa S., wi~c rzecz jest
godziwa i sprawiedIiwa, aby co tyIko Pan Bog milosciwie na tym miejscu
i za przyczyn1j, Jozefa sw. czynil i czyni, wszystko to dIa pomnozenia
Boskiej chwaIy, milosci i wdzi~cznosci w Iudziach, bylo wyrazone w tej
ksi~dze".

d. Wota dIa sw. Jozefa. Skladane wota do oltarza sw. Jozefa S'l:
swiadectwem kultu, zywej wiary i wdzi~cznosci za otrzymane laski. Kazde
wotum ma swoj~ tajemnicz~ histori~ osobistej relacji do sw. Jozefa. Klasztor karmelitanek w Dubnie nie prowadzil rejestracji wotow skIadanych
przez obdarzonych laskami Iudzi. Na fotografii glownego oltarza z 1890 r.
na laskami slyn~cym obrazie Swi~tej Rodziny zarejestrowanych zostalo 30
srebrnych wotow w postaci sere, tabIiczek, ryngrafow, pIakietek, r~k,
broszek. Wizyta generaina kosciola z 1816 r. podaje ogoln~ Iiczb~ wotow
118 sztuk 50.

sO AKD 12, Wizyty genera/ne kosciola i k/asztoru, k. 1 v.
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7. KASATA KLASzrORU W DUBNIE
Znacz~ce sanktuarium Sw. Jozefa na wschodnich rubiezach Polski
podzielilo losy narodowej tragedii Ojczyzny, spowodowanej przez zaborcow. W 1863 r. znalazlo schronienie w klasztorze w Dubnie osiem dominikanek z Kamienca Podolskiego. Pozostaly w nim az do wymarcia. W 1878
r. umieszczono u karmelitanek cztery brygidki z Lucka, ktore w 1882 r.
zostaly przewiezione do Grodna. Dnia 8/20 marca 1890 r. rz~d skasowal
konwent dubienski. (Wedlug relacji m. Jdwigi Zielinskiej, ostatniej tamtejszej karmelitanki, do kasaty w znacznej mierze przyczynil si~ mnich
Modest z prawoslawnego klasztoru Sw. Krzyza 5\ ktory za intrygi zostal
skazany przez cesarza Aleksandra II na dozywtoni~ pokut~.) Dnia 1 maja
o godz. 10.30 musialo opuscié swoj klasztor szesé karmelitanek i jedna
dominikanka. Zakonnice przewieziono do Sandomierza i umieszczono
u benedyktynek 52. Karmelitanki zabraly ze sob~ z kosciola szaty i naczynia liturgiczne, laskami slyn~cy obraz Matki Boskiej Szkaplerznej, krucyfiks oraz wazniejsze przedmioty z klasztoru 53.
Ostatnie dwie zakonnice - Antonina Drewnowska i Jadwiga Zielinska
(fot. 6), w 1903 r. byly zmuszone opuscié Sandomierz wraz z benedyktynkami i przenieSé si~ do Lomzy. Stamt~d Jadwiga Zielinska, zyj~c nadziej~
powrotu do klasztoru sw. Jozefa w Dubnie, jeszcze w paidzierniku 1906 r.
korespondowala z o. Rafalem Kalinowskim, karmelit~ bosym w Wadowicach 54.

AKD 18, Opis fundacji klasztoru i ko.çciola, k. 7.
Tami:e, k. 4.
53 Tami:e, k. 7.
54 AKD 17, Listy m. Jadwigi Zielinskiej, ostatniej karmelitanki klasztoru dubienskiego,
z Lomi:y do o. Rafala Kalinowskiego.
51
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Portret Teofili Ludwiki z ksi::j,z::j,t Zaslawskich -Ostrogskich Lubomirskiej
(ok. 1654-1709), fundatorki klasztoru w Dubnie. Artysta nieokreSlony z XVII w.
Muzeum Sztuki w Lodzi.
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Dubno. Kosciòl Kannelitanek pw. Sw. JÒzefa. Widok ogòlny.
Fot. z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie nr inw. nego 18736.

Dubno. Architektura wnçtrza kosciola Karmelitanek. Fot. Poddçbski w 1925 r.
(IS PAN nr nego 25569).
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Dubno. KIasztor karmelitanek, kruzganki. Fot. Poddçbski w 1925 r. (IS P AN nr inw. nego 25567)
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Dubno. G16wny oltarz z obrazem sw. Rodziny. Repr. G. Kumorowicz.
Fot. ze zbior6w Archiwum Prowincji OCD w Czernej.
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Ostatnie karrne1itanki z Dubna. Antanina Drewnawska (siedz,!ca) i Jadwiga
Zielinska. Fat. ze zbiorDw Archiwum Prowincji OCD w Czemej.

