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O. BENIGNUS JOZEF WANAT OCD (PAT KRAKOW) 

PARALELIZM W ARTOSCI IDEOWYCH, ARTYSTYCZNYCH 
I PRZESTRZENNYCH EREMU 00. KAMEDULOW NA BIE

LANACH W KRAKOWIE Z PUSTELNIL\ KARMELITOW BO
SYCH W CZERNEJ DO KONCA XVIII WIEKU 

FUNDACJA EREMU 00. KAMEDULOW NA BIELANACH 
I EREMU KARMELITOW BOSYCH W CZERNEJ 

Przedmiotem tego wyst&pienia jest koicydencja czasowa, historyczna, geo
graficzna oraz paralelizm wartosci ideowych i artystycznych dw6ch pustelni, 
usytuowanych w niedalekiej odleglosci od siebie, na malowniczym terenie Jury 
Krakowsko-Cz~stochowskiej, nalezctcych do Zakonu 00. Kamedu16w na Biela
nach i Karmelit6w Bosych w Czemej. Dokladnie 400 lat temu z inspiracji papieza 
Klemensa VIII Mikolaj Wolski (1549-1630), marszalek nadwomy kr6la Zyg-:
munta III Wazy, zaproponowal w 1602 roku 00. kamedulom z eremu Montis Co
ronae w Italii fundacj~ w Krak:owie. Zanim o. Rudolf z Perugii podjct1 ostatecznct 
decyzj~, wpierw z woli kapituly generalnej wyslal w 1603 roku na wizj~ lokalnct 
do Krak:owa o. Hieronima z Perugii i dw6ch towarzyszy dIa wlasciwego rozpo
znania warunk6w i wyboru najodpowiedniejszego miejsca pod eremI. Delegaci 
towarzyszctcemu marszalkowi Wolskiemu wskazali i wybraliza jedyne pod erem 
rniejsce wzniesienie nad Wislct w miejscowosci Bielany z przyleglym lasem2

• 

Miejscowosé ta nalezala do burgrabiego krakowskiego Sebastiana Lubornirskiego, 
kasztelana wojnickiego. Marszalek koronny przez posrednictwo jego malzonki 
Anny z Branickich Lubomirskiej wyjednal darowizn~ Bielan na rzecz kamedu16w. 
Mikolaj W olski aktem w urzct:dzie grodzkim w Krakowie 22 II 1604 r na rzecz 
fundacji zapisal kamedulom wsie Mnik6w i Mnik6wek3

, a Sebastian Lubomirski 

l L. Zar e w i c z, Zakon kamedu16w, jego fundacje i dziejowe wspomnienia w Polsce 
i Litwie, Krak6w 1781, s. 7-9; S. Ch[odynski] ks., "Kameduli", [w:] Encyklopedia ko
scielna ... , wydana przez X. Michala Nowodworskiego, t. IX, Warszawa 1876, s. 391-392. 

2 L. Zar e w i c z, op. cit., s. 55. 
3 Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkps 2894, dok. 48; W. Kret, Problematyka arty

styczna kosciola 00. Kamedul6w na Bielanach pod Krakowem, "Kwartalnik Architektury 
i Urbanistyki", t. XII, Warszawa 1967, z. 3 - 4. s. 23. 
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7 IV 1604 r. wies Bielany z gorit zwanit "srebrnit,,4. Po wystawieniu w kancelarii 
krolewskiej w Krakowie 10 IV 1604 r. wspolnego dokumentu erekcyjneg05 z do
litczonym przyzwoleniem i zaproszeniem biskupa krakowskiego Bernarda Ma
ciejowskiego (21 VII 1603t i krola Zygmunta III Wazy (z 8 IV 1604/ przeslano 
dokument do przelozonego generalnego w Eremie G6ry Koronnej w Italii. Na tej 
podstawie w maju 1605 roku Pawel Henik - kawaler jerozolimski i przyjaciel Mi
kolaja Wolskiego sprowadzil z Wloch do Krakowa 5-ciu kamedulow z przelozo
nym Hieronimem z Perugii8

• Na czas budowy 20 domkow pustelni (eremitarzy) na 
Bielanach fundator tymczasowo umiescil przybylych syn6w duchowych sw. Ro
mualda pod opiekit ojcow benedyktynow tynieckich w Budzowie9

• 

W tym samym czasie K1emens VIII 7 VIII 1604 r. wyslal z Rzymu trzech 
karmelit6w bosych (o. Pawla Szymona od Jezusa i Maryi Rivarol~, o. Jana Tade
usza od sw. Elizeusza Roldana, o. Wincentego od sw. Franciszka Gambarta i br. 
Jana od Wniebowzi~cia Angeli'ego) z rnis~it apostolskit i dyplomatycznit do kr6la 
perskiego Abbasa I Wie1kiego w Isfahanie 0. Misjonarze z powodu niebezpieczen
stwa ze strony islamu obrali drogit litdowit przez Austri~, Czechy, Polsk~ i Rosj~. 
Z listami polecajitcymi od Papieza do kr6la polskiego Zygmunta III Wazy i nun
cjusza ap. K1audiusza Rangoniego przybyli oni do Krakowa 25 VIII 16.04 roku l1

. 

Zamieszkali u nuncjusza apostolskiego, ktory przedstawil ich krolowi Zygmunto
wi III, jako legat6w Stolicy Apostolskiej. Przekazali mu polecajitce listy od Papie
za, oraz zlozyli wizyt~ kr6lewiczowi Wladyslawowi i kard. Bernardowi Macie
jowskiemu12

• Pobyt ich w Krakowie i na terenie Polski przedluzyl si~ z powodu 
wojny w Rosji o tron porni~dzy zwolennikami Borysa Godunowa i Dymitra Sa
mozwanca. Obecnosé ich w Poisce zjednala im wielu sympatyk6w. SÌitd przed
stawiciele wladzy duchowej: nuncjusz apostolski K1audiusz Rangoni, bp krakow
ski kard. Bernard Maciejowski i metropolita unicki Hypacy Pociej, zwr6cili si~ do 
generala zakonu w Rzyrnie i do Stolicy Apostolskiej o fundacj~ klasztoru karme-

4 P. T. L u g a n o, La Congregazione Camaldolense degli Eremitici di Montecorona, 
Frascati MCMVIII (1908), s. 333. Wedlug tradycji Mikolaj Wolski z wdziycznosci za odst'l]Jie
nie Bielan na rzecz fundacji kamedulow ofiarowal w zamian Lubomirskiemu wielklì ilosé na
czyfJ srebmych stolowych, z tego powodu gory ty nazwano "srebm!!,' - Mons argenteus. Zob. 
M. B a I i il s k i i T. L i P i il s k i , Staroiytna Polska pod wzgl~dem historycznym, jeograficz
nym i statystycznym, t. II, Krakow 1844, s. 68. 

5 Annales Camaldunenses Ordinis sancti Benedicti, ... opera et studio D. Johannis Bene
dicti Mittarelli et D. Anzelmi Costadoni abbatum camaldunensium, t. IX, Venetiis MDCC
LXXIII (1773), kol. 256. 

6 TarnZe, S. 239. 
7 TarnZe, S. 242. 
8 L. Zar e w i c z, op. cit., s. 56; P. T. L u g a n o, op. cit., S. 334. 
9 A. B i a l u c h a EC, Prolog, [w:] A. B u j a k, Tajemnica Kamedul6w, Krakow 2000, S. 25. 
lO F I o r e n ci o d e I N i n o J e s u s, A Persia, [w:] Biblioteca Carmelitano-Tere-

siana de Misiones, t. II, Pamlona 1929, S. 17-20; J o a n n e s a J e s u M a r i a , Historia Mis
sionum, [w:] Opera omia, t. IV, Coloniae Agrypinae 1650. 

Il TarnZe, s. 20-23; L. K o w a lo w k a OCD, Z naszej przeszlosci misyjnej, Rzym 1975, 
S.42-65. 

12 Cz. G i I OCD, Karmelici bosi w Polsce 1605-1655, "Nasza Przeszlosé", t. XLVIII, 
Krak6w 1977, S. 18. 
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Iitow bosych w Krakowie. Po smierci KIemensa VIII (5 III 1605) pap. Pawel V 
popieral t~ fundacj~ jak wynika z jego Iistow pisanych do kard. Maciejowskiego13

, 

i do krola Zygmunta m14
• Kapitula generaina KarmeIitow Bosych w Rzymie po 

zapoznaniu si~ z powyzszymi prosbami w dniu 5 maja 1605 r. przyj~la fundacj~ w 
Krakowie

l5
. Dnia 28 XI 1605 r. przybyli na fundacj~ do Krakowa: o. Maciej od 

sw. Franciszka (Didacus Hurtado de Mendoza), o. Jan od Najsw. Sakramentu, 
o. Alfons od Matki Bozej - wszyscy trzej Hiszpanie, oraz br. Jakub od sw. Bar
tlomieja - Wloch z NeapoIu l6. OsiedIiIi si~ na przedmiesciu Krakowa, za bram'l 
i kosciolem sw. Mikolaja, w ogrodzie Jadwigi Padniewskiej - kasztelanowej 
oswi~cimskiej, zakupionym przez bpa przemyskiego i kancIerza koronnego Ma
cieja Pstrokonskiego dIa karmeIitow bosych, przybylych z Rzymul7. Tutaj wybu
dowaii kIasztor i kosciol pod wezw. NiepokaIanego Pocz~cia NMP (obecnie szpi
tal sw. Lazarza). W krotkim czasie zaloZyIi kIasztory w: Lublinie (1610), we 
Lwowie (1613), Krakowie pw. SS. Michala i Jozefa (1617), Poznaniu (1618), 
PrzemysIu (1620), Wisniczu (1621). Na Kapitule GeneraInej w Rzymie 14 maja 
1617 roku dIa kIasztorow w Poisce utworzono autonomiczn'l prowincj~ pod 
wezw. Ducha Swi~tegoI8. Zgodnie z przepisami konstytucji zakonu, ze kaida 
prowincja ma posiadaé swoj erem czyIi kIasztor pusteIniczyl9, Definitorium Gene
raine w Rzymie 20 VI 1620 roku upowazuilo o prowincjala Michala od Zwiasto
wania (Michael a Vidarte) do zalozenia eremu dIa poIskiej prowincji20

• Fundator
k'l eremu karmeIitow bosych w Czemej byla Agnieszka z T~czyilskich FirIejowa 
(1578-1644), wojewodzina krakowska, wdowa po Mikolaju FirIeju z D'lbrowicy, 
wojewodzie krakowskim. Aktem fundacyjnym w Rogowie IO maja 1631 roku 
erygowala kIasztor pusteIniczy pod wezw. Sw. EIiasza, zapisuj'lc kIasztorowi 
wsie: Paczoltowice, SiedIec, Zbik, mlyn checheIski i cz~sci w Zarach, na zbudo
wanie kIasztoru i stale utrzymanie pusteInikow (czyIi 600 ha Iasu i 600 ha gruntu 
omego il. Nadzor nad budow'l kIasztoru i administracj'l zapisanego maj'ltku zIe-

13 Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w K6miku, rkps 344, Akta r6znych czas6w pano
wania Zygmunta III, k. 8-9; B. 1. W a n a t OCD, Zakon Karmelit6w Bosych w Polsce. Klaszto
ry karmelit6w i karmelitanek bosych 1605-1975, Krak6w 1979, s. 85-86. 

14 TarnZe. 
15 Archiwum Prowincji Karmelit6w Bosych w Czemej (APKB), sygn. AP 7, Acta 

Capituli Generalis Fratrum Carmelitarum Disca\ceatorum Romae celebrati A. D. 1605, s. 3; 
Acta Capituli Generalis OCD Congregationis S. Eliae vol. I (1605-1641), ed. Antonius Fortes 
OCD, [w:] Monumenta Historica Carmeli Teresiani, t. Il, Romae 1990, s. 8. 

16 APKB, sygn. AP 1, Fasciculus annorum Provinciae Spiritus Sancti Carmelitarum 
Discalceatorum in Regno Poloniae, s. 12. 

17 B. 1. W a n a t OCD. Zakon Karmelit6w Bosych w Polsce, s. 56. 
18 Acta Capituli Generalis, op. cit., s. 65-66. 
19 Constitutiones Fratrum Discalceatorum Congregationis S. Eliae Ordinis Beatissimae 

Virginis Mariae de Monte Carmelo, Romae 1631, s. 98. 
20 Biblioteka Zakladu Narodowego imo Ossolinskich we Wroclawiu, rkps 18771II, Acta 

primi capituli generalis Fratrum Carmelitarum Discalceatorum 1605 - 1729, S. 63; Acta Defi
nUorii Generalis OCD Congregationis S. Eliae (1605-1658), ed. Antonius Fortes OCD, [w:] 
Monumenta Historica Carmeli Teresiani, subsidia 3, Roma 1985, S. 64. 

21 APKB, dypl. Il; B. J. W a n a t OCD, Zakon Karmelit6w Bosych w Polsce, s. 303, 
341-344 .. 
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cila klasztorowi krakowskiemu 55. Michala i Jozefa w Krakowie do chwili rozpo
cz~cia zycie pustelniczego w eremie w 1633 r. 

Z powyzszego wynika zbieznosé czasowa, czyli paralelizm przybycia na 
staly pobyt do Polski w 1605 roku dwoch rodzin zakonnych 00. kamedulow i 00. 

karmelitow bosych, za zgod'l tych samych wladz koscielnych i na zaproszenie 
krola Zygmunta III Wazy. Fundatorami eremow byli magnaci, pragn'lcy pomno
zenia chwaly Bozej i dobra Ojczyzny, a dIa siebie zapewnienia modlitwy i co
dziennej ofiary mszy sw. po smierci oraz poch6wku w krypcie przy wejsciu za 
progiem swi'ltyni, aby wchodz'lcy mogli deptaé po ich grobach. 

PARALELIZM WARTOSCI IDEOWYCH 

Idea zycia pustelniczego si~ga II wieku po Chrystusie. Chrzescijanie pragn'lc 
nasladowaé zycie ukryte Jezusa a zwlaszcza Jego okres postu i pobytu na pustyni, 
udawali si~ na pustynie Egiptu, Palestyny i Syrii i zyli w samotnosci lub w gru
pach, oddaj'lc si~ modlitwie i pracy. Wzorem zycia pustelniczego byli sw. Pawel 
z Teb i sw. Antoni. Z biegiem czasu powstawaly cale osady eremitow w niewiel
kim oddaleniu od osiedli ludzkich. Centrum zycie wspo1not stanowila liturgia, na 
ktoq zbierali si~ mnisi w niedziele i swi~ta. Utrzymywali si~ z jalmumy i z pracy. 
W XI wieku powstal pustelniczy Zakon Kamedulow na regule sw. Benedykta, 
zalozony przez sw. Romualda (954-1027) z eremem w Camaldoli w Apeninach. 
W wyniku przeprowadzonej reformy zakonu przez bl. Pawla Tomasza Justinia
niego (1467-1528), nawi'lZuj'lcej do pierwotnego charyzmatu zalozyciela, z ceno
bickich i eremickich wspolnot wyodr~bnila si~ w latach 1525-1530 Kongregacja 
Eremitow Kamedulow Gory Koronnej w Italii (k. Perugii)22 do ktorej nalezaly 
fundacje w Poisce. 

Centraln'l wartosci'l i zasad'l zycia pustelniczego wedlug nauki bI. Pawla jest 
obowi'lZuj'lca dewiza: "zyé sam na sam z Bogiem i zyé dIa Boga samego". We
dlug konstytucji zycie pustelnicze w zakonie' kamedu16w jest calkowicie nasta
wione na zjednoczenie z Bogiem w ustawicznej modlitwie i kontemplacji23

. 

Podstawowym srodkiem do zrealizowania tej zasady jest przestrzeganie sa
motnosci

24
, milczenia i skupienia oraz przebywanie na modlitwie w celi. Cela sta

nowi obszar, w ktorym pustelnik zyje w obecnosci samego Boga oraz podejmuje 
studium Slowa Bozego i innych ksiClg pozytecznych dIa duchowego rozwoju. Jest 
ona tez miejscem pracy pustelnika. Opuszcza j'l tylko dIa sprawowania Euchary
stii, liturgii godzin i dIa wykonywania innych aktow wspolnotowych25 • 

Program dnia pustelnikow jest wypelniony modlitw'l i prac'l- O godz. 3.45 
dzwon z wiezy koscielnej obwieszcza pobudk~ do wstawania. O godz. 4.00 po-

22 O. A. B i al u c h a EC, op. cit., s. 13-15; M. D an i I u k, Kameduli, [w:] Encyklope
dia katolicka, t. VIII, Lublin 2000, kol. 439-443. 

23 Konstytucje Kongregacji Pustelnik6w Kamedul6w G6ry Koronnej, Krak6w-Bie\any 
1991, s. 11. 

24 Regula i konstytucje, rozdz. I, nr 5. 
2s0.A.Bialucha EC,op.cit.,s.17-19. 
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nownie wzywa ich na modlitwy do zakonnego chOru na godzin~ czytan, dawniej 
odmawian~ wraz z Jutrzni~ o pOhl0Cy az do II Soboru Watykanskiego. Po modli
twie zakonnicy udaj~ si~ do cel na czytanie duchowe. O godz.5.45 odmawiaj~ w 
kosciele Jutrzni~ i sprawuj~ Liturgi~ Eucharystyczllé:l, koncelebrowan~ przez 
wszystkich kaplanow, a po jej zakonczeniu odmawiaj~ tercj~. Od godz. 7-8 jest 
czas przeznaczony na sniadanie i czas wolny. Od godz. 8-11.30 obowiqzuje praca 
fizyczna w miIczeniu i skupieniu. O godz. II.45 rozpoczyna seksta, a o godz. 
12.00 Aniol Panski. Potemjest czas wolny do godz. 14.00 przeznaczony na obiad 
i odpoczynek. O godz. 14 .. pustelnicy odmawiaj~ w kosciele non~, a o godz. 16.30 
rozaniec. Kolacja jest o godz. 17.00, a po niej czytanie duchowe w celi lub ko
sciele. O godz. 18.30 odmawiaj~ w kosciele Nieszpory, potem litani~ loretansk~ 
do NMP, Aniol Panski i czytanie duchowe. Na zakonczenie dnia odmawiaj~ kom
plet~, mod1itw~ za zmarlych i r6zaniec. Po ich zakonczeniu rozchodz~ si~ do 
swoich cel na modlitwy indywidualne i na spoczynek26. Kameduli nie spozywaj~ 
pokarmow mi~snych. Skromne posilki spozywaj~ w celach swoich. Przez caly 
czas zachowuj~ miIczenie i skupienie. Rozmawiaj~ tylko w czasie wazuej potrze
by i to na uboczu, glosem przyciszonym. Pi~é razy do roku jest wielka rekreacja 
i w tym czasie mog~ opuscié erem i udaé si~ na wycieczk~27. 

Zakon Karmelitow w swoich pocz~tkach na Gorze Karmel w Palestynie byl 
pustelniczy. Do grupy pustelnikow Zyj~cych od V wieku przy irodle Eliasza dol~
czyli w XI wieku krzyzowy z Europy i zorganizowali ich w formaln~ wspolnot~ 
zakonn~. Uzyskali oni w 1209 r. od sw. Alberta Avogadro, patriarchy jerozolim
skiego regul~ pustelniczq, zatwierdzon~ przez pap. Honoriusza III w 1226 roku28. 
Z powodu inwazji tureckiej na Palestyn~ karmelici musieli wyemigrowaé do Eu
ropy i tutaj musieli zmienié styl zycia. W 1274 roku Sob6r Lyonski II zatwier
dzaj~c Zakon Karmelitow zaliczyl go do zakonow mendykanckich29. Reforma 
zakonu przez sw. Teres~ od Jezusa i sw. Jana od Krzyza po Soborze Trydenckim, 
przywrocila pierwotn~ regul~ zmodyfikowan~ i zatwierdzon~ przez pap. Innocen
tego IV w 1247 roku, daj~c~ mozliwosé w Karmelu prowadzenia zycia pustelni
czego. St~d w kazdej prowincji karmelit6w bosych w XVII i XVIII wieku znaj
dowal si~ eremo 

Dewiza duchowego zycia pustelnikow w Czemej okreslona zostala w regule 
karmelitanskiej: 

Wszyscy bracia majll przebywaé osobno w swoich celach lub przy nich, odda
jllc si~ w dzien i w nocy rozwaZaniu Prawa Bozego i czuwaniu na modlitwach30

• 

26 Zycie codzienne w klasztorze, http://www.kameduli.pIlzycie.php. 
27 Porzlldek dnia opracowany na podstawie reguly i konstytucji ustala kapitula domowa 

i zatwierdza przelozony wyzszy. 
28 Bullarium carmelitanum, ed. E. Monsignani et L A. Ximenez Ord. Carm., t. I, Romae 

1715,s. 1. 
29 Monumenta Historica Carmelitana. volumen primum continens antiquas Ordinis 

constitutiones. acta Capitulorum Generalium .... ed. P. Benedictus Zimmerman, Lirinae 1907, 
s.216-217. 

30 Regula. konstytucje. przepisy wykonawcze Zakonu Braci Bosych Najswi~tszej Maryi 
Panny z G6ry Karmel, Krak6w 1997, S. 24. 
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Na kaZdy dzien przypominala jll inskrypcja na portalu weJsclOwym do 
swilltyni, zaczerpni~ta z dziel sw. Bernarda: Ipse Deus locum secretum quaerit. 
O beata solitudo, o sola beatitudo - (Sam Bog szuka samotnego miejsca. O szcz~
sliwa samotnosci, o sama szcz~sliwosci). Celem byIo pogl~bienie przyjaini z Bo
giem az do zjednoczenia z Nim przez milosé przemieniajllcll na drodze wiary. Po
dobnie jak Kameduli mieli obowi&,Zek zachowaé gorliwosé zakonnll i caIy pro
gram dnia i przepisy zatwierdzone dIa eremu w Czernej31. Szczegolnie kIadziono 
nacisk na zachowanie milczenia, skupienia, samotnosci i lektur~ duchoWll oraz 
prac~. Zakonnicy prowadzili zycie wsp6lnotowe. Uczestniczy1i w klasztorze we 
wszystkich aktach liturgii godzin kanonicznych, we mszy sw. konwentualnej, 
w modlitwie myslnej, rachunku sumienia, posilkach we wspolnym refektarzu, 
w czasie ktorego lektor czytai Pismo sw., zywoty swi~tych i przepisy zakonne. 
Brali tez udzial w tzw. kolacjach duchownych zwyczajnych i nadzwyczajnych. 
Byly to konferencje duchowne na tematy teologiczne, liturgiczne i hagiograficzne. 
Kazdy z pustelnikow mogI wypowiedzieé swoje zdanie na wczeSniej ustalony te
mat. Wyznaczony sekretarz kapituIyprotokolowal poszczegolne wypowiedzi. 
Zachowaly si~ w archiwum dwa woluminy sprawozdan z kolacji zwyczajnych 
i nadzwyczajnych odbywanych z okazji wi~kszych uroczystosci z XVII i XVIII 
wieku32. Kolacje w porze letniej odbywaly si~ w specjalnej kapliczce pod lip&, 
upami~tniajllcll fundatork~ klasztoru. Po nadzwyczajnych kolacjach mogli pustel
nicy przez dwie godziny odbywaé spacery na terenie wielkiej klauzury i rozma
wiaé ze sobll. 

Pustelnicy w Czernej udawali si~ na indywidualne éwiczenia duchowe na 
caly okres Adwentu i Wielkiego Postu do eremitoriow zbudowanych wokol 
klasztoru na wzniesieniach pasma gory czernenskiej i siedleckiej, za rzeczkll Elia
szowkll. Termin ten z powodu zimnego klimatu za zgodll kapituly generalne 
w 1671 r. przesuni~to na okres od oktawy Wielkanocy do Zeslania Ducha Swi~te
go oraz 15 dni po uroczystosci sw. Teresy od Jezusa33 . Tam odprawiali swoje éwi
czenia, lllcZllC si~ w porzlldku dnia ze wspolnotll w klasztorze przez rownoczesne 
dzwonienie na sygnaturkach swych pustelni z dzwonem z wiezy klasztorne/4

• 

Tryb zycia byl surowy. W nocy od godz. 24 do 2 odmawiali brewiarz: matutinum 
i laudesy. Na odglos dzwonu z wiezy klasztornej udawali si~ z powrotem na spo
czynek. Od godz. 5-6 odprawiali medytacj~. Po rozmyslaniu odmawiali prym~ 
i tercj~. O. godz. lO byIa seksta, msza sw. konwentualna, ktorll odprawial hebdo
madariusz oraz nona. O godz. Il.30 byl obiad. W czasie pobytu w eremitoriach 
pustelnicy sami przygotowywali sobie posilki. Raz w tygodniu, wyznaczony brat 

31 Instructiones eremi Fratrum Discalceatorum Congregationis Sancti Eliae Ordinis 
Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo, Romae 1672, Reimpressum Cracoviae, Typis 
Collegii Majoris Anno Domini 1737. 

32 APKB, rkps 50, Collationes ordinariae et extraordinariae eremitarum conventus sub tit. 
S. E1iae Czemae (1673-1685); Rkps 51, Liber collationum ordinariarum et extraordinariarum 
Conventus s. Eremi Carmelitarum Discalceatorum (1717). . 

33 APKB, sygn. AKC 17, Notata de caeremoniis consuetudinisque huius S. Deserti 
aplicata usui PP. Eremitarum caeremoniis rite observare studentium, s. 81. 

34 Instructiones Eremi Fratrum Discalceatorum Congr. S. Eliae Ordinis Beatissimae 
Virginis Mariae de Monte Carmelo, Romae 1669, s. 91-93. 
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roznosil im zywnosé. Przychodz~c w sobot~ do klasztoru na odspiewanie w bia
lych plaszczach uroczystej antyfony Salve Regina przed oltarzem Matki Bozej 
oraz w niedziel~ na konwentualn~ kapitul~, przynosili ze sob~ torby z adresem 
danego eremitorium. Torby zostawiali przy bramie klasztornej, a przelozony wy
dzielal im aprowizacj~. Po obiedzie przez 45 minut pustelnicy sp~dzali czas na 
spacerze w lesie. W eremie obowi!lZywalo scisle i wieczne milczenie. Moma bylo 
rozmawiaé tylko z przelozonym, ktory byl rownoczeSnie kierownikiem ducho
wym pustelnik6w. Mi~dzy sob~ pustelnicy porozumiewali si~ jedynie znakami 
i pismem. O godz. 14 odmawiali nieszpory z litani~ do Matki Bozej. Od godz. 17-
-18 odbywalo si~ rozmyslanie, nast~pnie kompleta, kolacja, rachunek sumienia 
i modlitwy wieczorne. R6zaniec kazdy odmawial indywiduaInie. Porz~dek dnia 
ulegal zmianie w dni swi~teczne, postl'l.e i bezpostne. Poza tym porz~dkiem w roz
kladzie dnia przewidziany byl czas na prac~ r~czn~ oraz na lektur~ duchow~. 
W klasztorze spoZywano dziennie dwa bezmi~sne posilki: obiad i kolacj~. Po 
obiedzie i dzi~kczynieniu, cale zgromadzenie z przelozonym na czele udawalo si~ 
do kuchni i zmywalo naczynia, talerze, wazy i garnki, odrnawiaj~c wsp61nie psalm 
50 Miserere mei Deus. Po zakonczeniu tej czynnosci zakonnicy udawali si~ na 
nawiedzenie Najsw. Sakramentu do kosciola, a nast~pnie w milczeniu do cees. 

Porz~dek dnia w obu eremach byl bardzo podobny, z t~ r6znicq, ze pustelni
cy w Czernej spoZywali posilki wsp61nie w refektarzu poza czasem ich pobytu w 
oddzielnych dornkach pustelniczych oraz spotykali si~ razem w czasie kolacji du
chownych. L~czylo oba zakony szczeg61ne nabozenstwo do Matki Bozej Patronki 
obu Zgromadzen. Pustelniçy z Bielan zobowi!lZani byli codziennie wsp61notowo 
odrnawiaé r6zaniec, podczas gdy pustelnicy w Czernej odmawiali go prywatnie. 
Na Bielanach zakonnicy zobowi!lZani byli do codziennego odrnawiania officium 
malego o Najsw, Maryi Pannie36

• Zakonnicy zas w Czernej codziennie odprawiali 
msz~ sw. wotywn~ o Niepokalanym Pocz~ciu NMP, jako obligacj~ wieczyst~ za 
fundatork~ z wyj~tkiem uroczystosci, za zgod~ Stolicy Apostolskier. 

Eremy na Bielanach i w Czernej pelnily rol~ duchowych bastion6w zycia 
wiary i byly jasnymi pochodniami zycia Bogu oddanego, rozswiet1aj~ce rnroki 
niewiary. Pustelnicy sw~ modlitw~ i ofiar~ wypraszali blogoslawienstwo Boze 
calej Ojczy:mie. St~d do tych erem6w garn~li si~ na rekolekcje kaplani, biskupi 
i kr610wie. Ci ostatni cz~sto przybywali polecaé modlitwie sprawy calej Ojczyzny. 
Dzieje klasztoru zanotowaly pobyt kr6la Wladyslawa N, fundatora kaplicy na 
Bielanach oraz lana Kazimierza we wrzeSniu 1655 roku, gdzie nocowal przed 
ucieczk~ przed Szwedarni na Sl~sk. St~d mial obserwowaé plon<tce przedrnieScia 
Krakowa , kt6re dow6dca wojska polskiego Stefan Czarniecki polecil spalié, abl 
utrudnié Szwedom zdobycie Krakowa (J an Matejko na p16tnie utrwalil t~ scen~i . 

35 B. J. W a n a t OCD, Zakon KarmelitDw Bosych w Polsce, s. 310. 
36 Regula sw. Benedykta i Konstytucje Zgromadzenia ... , rozdz. XIX, nr 3, s. 98. 
37 APKB, sygn. AKC 17, Notata de caeremoniis consuetudinibusque huius S. Desert, 

S.97. 
38 Kameduli w Polsce, przerobione z dzielka Ludwika Zarewicza pod tytulem: Zakon Ka

medulDw, jego fundacje i dziejowe wspomnienia w Polsce i Litwie, w Krakowie 1871. Zaklady 
graficzne E. Dr K. Kozianskich w Krakowie [b. D.], s. 28. 
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14 sierpnia 1683 roku przed odsieczll Wiedenskllkrol Jan III Sobieski bral udzial 
w uroczystym nabozenstwie w kosciele na Bielanach. Dnia 27 X 1698 roku prze
bywala w eremie kr610wa Maria Kazimiera, wdowa po krolu Janie III Sobie
skim39. Podobnie kr61 August II odprawial tutaj swoje rekolekcJe w 1706, a no
minat prymas gnieinienski ks. Adam Komorowski w 1749 roku4 . 

Rowniez w eremie w Czemej odprawiala swoje éwiczenia duchowe fundator
ka Agnieszka Firlejowa, kanonik krakowski ks. Wawrzyniec Gembiski Ct 1652) 
oraz kr61 Jan Kazimierz sp~dzil na éwiczeniach duchowych caly Adwent 1660 
roku, a jego malzonka Maria Ludwika odprawiala swoje rekolekcje w tym tez cza
sie w klasztorze sw. Marcina ss. karmelitanek bosych w Krakowie przy ul. Grodz
kiej41 . TakZe ostatni krol Polski, Stanislaw August Poniatowski, milosnik sztuk 
pi~knych, w 1787 roku odbyl podr6z do Krakowa, zwiedzil zarowno erem 00. 
kamedulow na Bielanach42, jak r6wniez erem karmelit6w bosych w Czemej oraz 
ich kamieniolom czamego marmuru w D~bniku 43. Do pustelnikow w Czemej 
przybywali tez niekiedy w czasie wielkiej rekreacji Kameduli z Bielan na ducho
we rozmowy i wsp6lne spotkania "Ojc6w Pustyni". 

Stolica Apostolska zawsze doceniala ideowe wartosci zycia kontemplacyjne
go. W dokumencie Kontemplacyjny wymiar zycia zakonnego Kongregacji Zako
n6w i Instytut6w Swieckich zycia Konsekrowanego z 1980 r. czytamy: 

Wezwani do zycia specyficznie kontemplacyjnego uznani S1l za jeden z naj
bardziej drogocennych skarb6w Kosciola. Oni to dzi~ki szczeg6lnemu chary
zmatowi, wybrali najlepsz1l cZ1lstk~ (por. Lk lO, 42), a mianowicie cZ1lstk~ mo
dlitwy, milczenia, kontemplacji, wyl1lcznej milosci Bogu i calkowitego oddania 
si~ na Jego sluzb~ ... Kosci61 bardzo liczy na ich duchowy wklad. Instytuty te, 
zachowuj1l zawsze, choéby naglila koniecznosé czynnego apostolstwa, wybom1l 
cZ1lstk~ w Mistycznym Ciele Chrystusa ... Bogu skladaj1l doskonal1l ofiar~ a Lu
dowi Bozemu dodaj1l blasku przez obfite owoce swi~tosci, zagrzewaj1l go przy
kladem i przyczyniaj1l si~ do jego wzrostu, dzi~ki tajemniczej plodnosci apo
stolskiej. DIatego tez powinni z calym realizmem prze:zywaé tajemnic~ "Pusty
ni", na kt6r1l zaprowadzilo ich "Wyjscie". Jest to miejsce, w kt6rym posr6d 
walki z pokus1l niebo i ziemia - wedlug tradycji spotykaj1l si~ ze sob1l i w kt6-
rym swiat - ziemia wyschla - staje si~ rajem. .. a sama ludzkosé osi~a sw1l pel
ni~" (m 25). 

T~ pi~knll ocen~ zycia kontemplacyjnego, nalezalo przypornnieé z okazji ju
bileuszu 400-1ecia praktykowania tego Zycia przez 00. Kamedu16w na Bielanach. 

39 O. A. B i a l li C h a EC, op. cit., s. 29. 
40 Tamze, s. 31. 

41 Klasztory Karmelitanek Bosych w Polsce, na Litwie i Rusi. Krak6w, I klasztor sw. Mar
cina, Krakow 1904, s. lO8. 

42 O. A. B i a l u c h a EC, op. cit., s. 31. 
43 B. J. W a n a t OCD, Mary}ne sanktuarium karmelit6w bosych w Czerne}, Krak6w 

1992, s. 132-135. 
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PARALELIZM WARTOSCI ARTYSTYCZNYCH 

Erem na Bielanach 

Projekt architektury przestrzenno kompozycyjnej klasztoru byl przywieziony 
przez marszalka wielkiego koronnego Mikolaja Wolskiego z Italii w 1602 roku 
i tam opracowany, wedlug wlasnych przepisow budowlanych, uwzgl~dniajltcych 
charyzmat, potrzeby i styl zycia Zakonu Kamedulow44

. Szczegolowe przepisy bu
dowy eremow i kosciolow dIa zakonu opracowane zostaly dopiero na kapitulach 
generalnych w latach 1607 i 1608 i zatwierdzone jako obowi<tZlljltca norma 
w 1610 roku45

• Przygotowany projekt eremu dIa Bielan prawdopodobnie by! po
wtorzeniem schematu eremu w Rocca di Garda z Italii, aIe nie obj~ty jeszcze sci
s!ymi wymiarami instrukcji budowlanej, ktora wesz!a w Zycie dopiero w 1610 
roku czyli po wybudowaniu juz domkow eremickich. Podobny by! do koscio!a 
Kamedulow w Rytwianach, a jego makieta na obrazie Matki Bozej z Dziecilttkiem 
i ss. Benedykta i Romualda utrwalona zostala przez Zakonnego malarza Wenan
tego z Sub\aco46

• Wedlug opracowanej instrukcji budowlanej koscioly mialy byé 
jednonawowe, skromne, bez ozd6b i porzltdkow architektonicznych, posrodku 
dlugiego prezbiterium mial byé oltarz jedyny w kosciele a za nim ch6r zakonny. 
W ~zsze od nawy prezbiterium miala flankowaé z poludniowej strony zakrystia 
z oltarzem, a przed nilt przedsionek z wiezlt zegarowlt i dzwonnic'l:, przylegajltclt 
do prezbiterium. Z polnocnej zas strony mial byé kapitularz a nad nim biblioteka. 
Po obu stronach nawy kosciola mialy byé zamykane kaplice z oltarzami po jednej 

k 'd . tr 47 z az eJ s ony . 
Budow~ klasztoru rozpocz~to w 1604 r. od niwelacji wzgorza i przygotowa

nia terenu oraz jego zabezpieczenia przed obsuwaniem si~ od strony poludniowej 
i wykopania studni gl~bokiej ok. 70 m. od strony polnocnej, w poblizu zaplano
wanej kuchni. W 1605 r ks. kard. Bemard Maciejowski, bp krakowski, poswi~cil 
kamien w~gielny pod budow~ 20 domkow eremickich w czterech rz~dach, usytu
owanych w poludniowo wschodniej cz~sci wzniesienia, za wschodnilt scianlt pre
zbiterium kosciola. Kazdy domek pustelniczy posiada 4 pomieszczenia oddzielone 
sienilt. Z lewej strony cela zakonna i pracownia, z prawej strony kaplica z oltarzy-

44 Regula sw. Benedykta i konstytucye Zgromadzenia KamedulDw-PustelnikDw z GDry Ko
ronnej, przejrzane i potwierdzone przez Djca sw. Klemensa IX, podlug wydania wloskiego 
w Rzymie R. P. I670.przetlumaczone naj~zykpolski R. P. 1912, Krak6w 1912, s. 278-379. 

45 P. T. L u g a n o , La Congregazione camaldolese degli eremiti di Montecorona dalle 
origini ai nostri tempi, Roma-Frascati 1908, s. 354; A. M a l k i e w i c z, Zesp61 architekto
niczny na Bielanach pod Krakowem (1605-1630), [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiel-
10l1skiego, Prace z historii sztuki, z. 1, Krak6w 1962, s. 149, 180; Tenze, Z historycznej i arty
stycznej problematyki kosciola KamedulDw na Bielanach pod Krakowem, [w:] Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiell0l1skiego. Prace z historii sztuki, z. IO, Krak6w 1972, s. 95. 

46 A. M i l o b ~ d z k i , Z historycznej i artystycznej problematyki Kosciola KamedulDw 
na Bielanach pod Krakowem, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego nr CCCII, 
Prace z historii sztuki, z. lO, Krak6w 1972, s. 90, rys. 1. 

47 Zob. P. T. L u g a n O , op. cit. s. 345; A. M a l k i e w i c z , Z historycznej i artystycznej 
problematyki ... , op. cit. s. 96. 
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kiem, a obok niej kom6rka na skladzik. Kazdy domek byl murowany i pokryty 
dachem siodlowym. Przy kazdym z nich byl ogr6dek otoczony murem. 

Zanim wyposazono wn~trza domk6w eremickich dnia 4 maja 1609 r. nun
cjusz apostolski Franciszek Simonetta poswi~cil plac pod budow~ swi!ltyni. Bu
dowa pierwotnego kosciola wedlug planu zblizonego do macierzystej swi!ltyni 
w Monte Corona trwala do 1617 roku przez nieznanego architekta. W tym roku 
erem podniesiono do godnosci przeoratu. Zakonnicy mieszkali w nim juz od 1610 
roku. Da1sz!l budow~ kosciola przerwala katastrofa budowlana p6in!l jesieni!l 
1617 roku48 

. Zawalila si~ spora cz~sé kosciola. Wtedy fundator Wolski sprowa
dzil z Czech wloskiego architekta Andrzeja Spezz~, kt6remu zlecil dalsz!l budow~ 
swi!ltyni. Odst~il on od pierwotnej koncepcji i zaplanowal szerok!l naw~ na wz6r 
kosciola il Gesu z rz~dami kaplic po bokach w ukladzie bazylikowym, z monu
mentaln!l fasad!l kamienn!l flankowan!l dwiema wiezami. Wykonali j!l kamieniarze 
Tomasz Mrozek i Giacomo Materni. Dzieje budowy i architektur~ kosciola oraz 
jej analiz~ formaln!l i stylistyczno por6wnawcz!l opracowali naukowo Stanislaw 
Tomkowicz49

, Adam Malkiewicz50 i Wojciech Kret51
. Architekt6w, rzeibiarzy, 

malarzy, kamieniarzy i snycerzy oraz stolarzy zatrudnionych przy budowie ustalil 
na podstawie archiwalnych ir6del klasztoru Jacek Gajewski52

• 

R6wnoczesnie z pracami dekoracyjnymi w kosciele i budow!l fasady wzno
szono w latach 1620-1630 zabudowania klasztonie wok61 dziedzinc6w klasztor
nych i przy furcie, wytyczano wewn~trzne alejki oraz wznoszono mury malej 
i duzej klauzury wedlug projektu Andrzeja Spezzl3

• W pracach budowlanych 
zatrudnieni byli jeszcze dwaj architekci Jan i Jakub znani tylko z imienia oraz bu
downiczy Jan Maria Spinelli z Wloch54

• Dnia 9 IX 1630 roku w Przemyslu zmarl 
fundator klasztoru Mikolaj Wolski. Dwa dni wczdniej (7 IX) w testamencie zapi
sal jeszcze kamedulom wsie: Malec i Rycz6w, kamienic~ przy ul. Gol~biej 

w Krakowie na hospicjum dIa zakonnik6w oraz sum~ czynszow!l1500 zl na dob
rach rybotyckich. Pochowany zostal zgodnie z Zyczeniem w krypcie grobowej 
przy wejsciu do swi!ltyni na Bie1anach. Na plycie grobowej polecil umiescié napis 
zachowany do obecnej chwili: DUM VENERIS IUDICARE, /COMMISSA/ MEA 

48 L. Zar e w i c z, op. cit., s. 23. 
49 S. T o m k o w i c z, Bielany, Krakow 1904; Tenze,Bielany, [w:] Powiat krakowski, Te

ka Grona Konserwatorow Galicji Zachodniej, Krakow 1906, II, s. 6-52. 
50 A. M a l k i e w i c z, Zesp61 architektoniczny na Bielanach pod Krakowem (1605-

-1630), [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielonskiego. Prace z historii sztuki, nr 45, z. 1, 
Krakow 1962, s. 143-183; Tenze, Z historycznej i artystycznej problematyki kosciola Kamedu-
16w na Bielanach pod Krakowem, [w:] Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z 
historii sztuki, z. lO, Krakow 1972, s. 83 - 107. 

51 W. Kret, Problematyka artystyczna kosciola 00. Kamedu16w na Bielanach pod Kra
kowem. Geneza - charakterystyka - oddzialywanie, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", t. 
XII, z. 3-4, Warszawa 1967, s. 23-55. 

521. G aj e w s k i, Kosci61 i klasztor kamedu16w na Bielanach pod Krakowem w swietle 
material6w archiwalnych, "Biuletyn Historii Sztuki", R: XXXVIII, nr 1, 1976, s. 374-377 Ten
ze, Prace Antoniego Frqczkowicza dla Zakonu Kamedu16w. Ze studi6w nad rzeibq polowy 
XVIIl wieku w Malopolsce, BHS, R. XLI, nr 4 (1979), s. 363-387. 

531. G aj e w s k i, Kosci61 i klasztor kameduI6w ... , s. 374. 
54 Tam.ze. 
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PAVESCO ET ANTE TE/ ERUBESCO./ DOMINE, NOLI ME CONDEMNARE!55. 
Kapitula klasztorna z wdzi~cznosci dIa swojego fundatora zobowi'lZala si~ co
dziennie za jego dusz~ odprawiaé jedn'l msz~ sw., a w rocznic~ jego pogrzebu IO 
marca uroczysty anniwersarz ze wszystkimi mszami56

• W 1631 r. z inicjatywy wi
zytatora generalnego o. Sylwana Bosello umieszczono nad wejsciem epitafium 
fundatorowi, zaprojektowane i wykonane przez wloskiego rzezbiarza i sztukatora 
Andrzeja Castellego57

• Ponizej epitafium nad bram'l wejsciow'l kosciola umiesz
czono naturalnej wielkosci portret fundatora, przypisany malarzowi kamedulskie
mu o. Wenantemu z Subiaco58

• Ten artysta wloski w latach 1624-1625 wymalo
wal caly szereg obraz6w: scen~ Zwiastowania w kaplicy przylegaj'lcej do zakry
stii, scen~ Ukrzyi:owania w kapitularzu, obrazy dekoruj'lce ch6r i wystr6j malarski 
kaplic oraz uduchowiony i pi~kny wizerunek Matki BozeJ Patronki Pustelnik6w, 
umieszczony w predelli oltarza w kaplicy sw. Romualda5 

. Przy dekoracji kaplic 
kosciola brali udzial inni malarze: Daniel, Jan Chryzostom Proszowski, Tomasz 
Dolabella, Stanislaw Boja, Jan Koy, Piotr Brygierski i Pawel Pieleszyt1ski oraz 
sztukatorzy - Dominik i Hieronim, Philibert i znakomity artysta J an Chrzciciel 
Falconi. Prace rzeibiarskie i snycerskie wykonywali Jan Szabura, Sebastian Sala, 
Jerzy Zimmerman, Mikolaj Radoszowicz, Kasper Kromlauff i Antoni Fr'lczko
wicz w XVIII wieku60

• 

Fundatorami wystroju i wyposazenia bocznych kaplic byli: kr61 Wladyslaw 
IV w 1632 r. kaplicy ss. Wladyslawa, Benedykta i Bonifacego z obrazami T. Do
labelli; wojew. Krakowski Stanislaw Lubomirski kaplicy sw. Sebastiana w 1642 r. 
(z marmurowym oltarzem w dolnej kondygnacji prawej wiezy wg projektu Fr. 
Placidiego); Rafa! del Pace, rajca krakowski, wyposazyl kaplice: sw. Romualda 
z obrazem T. Dolabelli i ss. Jana Chrzciciela61 i Jana Ewangelisty; Kaplica sw. 
Anny Samotrzeciej; kaplica sw. Piotra; Kaplica sw. Michala Archaniola (z malar
sk'l dekoracj'l P. Brygielskiego) i kaplica sw. Krzyza Czartoryskich, z marmuro
wym oltarzem w przyziemiu lewej wiezy, wedlug projektu Franciszka Placidiego. 
W l poi. XVIII w. w kr6lewskiej kaplicy pierwotny oltarz rzeibiarza Jerzego 
Zimmermana zastlWiono nowym, wykonanym przez Antoniego Fr'lczkowicza 
z obrazem si Bonifacego, Wladyslawa i Benedykta, namalowanym przez Szymo
na Czechowicza, a w kaplicy sw. Romualda barokowy oltarz wykonal w 1731 r. 
Jan Eliasz Hoffinan62

• 

55 Kiedy przyb~dziesz sftdzié, strach mnie agamia za wyst,<pki maje i wstydz~ si~ przed 
Tobft. Panie, nie chciej mnie pot,<pié! 

56 L. Zar e w i c z, op. cit., s. 224-225. 
57 J. G aj e w s k i , Bielanskie epitafium Mikolaja Wolskiego i projekt Andrzeja Castel/e-

go, BHS, R: XXXIX, nr 2(1977), s. 143-155. 
58 L. Zar e w i c z, op. cit., s. 226. 
59 A. B i a l u c h a EC, op. cit., s. 27. 
60 J. G aj e w s k i, Kosci61 i klasztor kamedul6w ma Bielanach ... , s. 375-376. 
61 Scena chrztu Chrystusa odbywa si,< w nurtach Wisly z widokiem klasztoru na Biela

nach i w panoramie Krakowa z Wawelem. 
62 J. G aj e w s k i, Kosci61 i klasztor kamedul6w na Bielanach ... , s. 376; W. K r e t, op. 

cit., s. 24; J. G aj e w s k i, Prace Antoniego Frqczkowicza dia zakonu kameduI6w ... , s. 365, 
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Oficjalnym i uroczystym aktem przekazania nowej 5willtyni do publicznego 
kultu Bozego bylajej konsekracja w dniu 14 wrze5nia 1642 r. pod wezwaniem Wnie
bowzi~cia NMP, przez Tomasza Oborskiego, biskupa pomocniczego z Krakowa 63. 

Kosci61 na rzucie prostokllta z jednll szerokll nawll nakrytll sklepieniem ko
lebkowym na gurtach, z rz~dami kaplic bocznych, szerokimi archiwoltami otwie
rajllcych si~ do nawy i komunikujllcych si~ wllskimi przej5ciami, prezentuje wy
soki poziom architektury manierystycznej. Elewacje nawy i prezbiterium roz
czlonkowane S'l pojedynczymi pilastrami z jonskimi kapitelami, diwigaj'lcymi 
regulame belkowanie, ktorych woluty spinajll girlandy z glowkll putta. Prezbite
rium w~zsze, usytuowane o cztery stopnie wyzej od nawy i oddzielone tralkowll 
balustradll z czamego marmuru z D~bnika, flankowane jest zakrystill od strony 
poludniowej z kaplicll Zwiastowania NMP i kapitularzem od strony p61nocnej. 
Z przedsionk6w zakrystii i kapitularza prowadz'l schody na empory nad bocznymi 
kaplicami z malymi okienkami do nawy ko5ciola. Nad poludnioWllkrucht'l wznosi 
si~ dzwonnica-wieza zegarowa z cebulastll kopu1ll i latamill. P05rodku prezbite
rium g16wny oharz z bramkami do chOru zakonnego, z nastawll oltarzowll z obra
zem Wniebowzi~cia NMP w retabulum, namalowanym przez Michala Stachowi
cza, po spaleniu si~ glownego oltarza wraz z chorem zakonnym i dzwonnic'l 
w 1814 r. Pod prezbiterium kaplica Pi~ciu Braci 5W. m~czennik6w z Kujaw (za
mordowanych w 1003 r.) i krypty grobowe zakonnik6w. K05ciol pozbawiony jest 
choru muzycznego. Fasada kamienna, dwukondygnacyjna, trojosiowa, zwienczo
na tr6jk'ltnym przyczolkiem ze statu'l Niepokalanej, z artykulacj'l pionowych pila
str6w, poziomych gzymsow, otwor6w okiennych i nyz ze statuami 55. Benedykta 
i Romualda w dolnej kondygnacji, 55. Jana Kantego, Mikolaja, Bonifacego i Jana 
Nepomucena w gomej kondygnacji, wykonanymi przez rzeibiarza Jozefa von Ca
ra. Fasad~ wydluzajll i flankuj'l wysuni~te nieco do przodu trzykondygnacyjne 
wieze z barokowymi helmami (kopulami) i latamiami. 

Charakterystycznll cechll przestrzennej kompozycji architektury klasztoru 
bielanskiego jest jego uklad osiowy, organizuj'lcy wzdluz osi dojazd do klasztoru, 
furt~, dziedziniec przed kosciolem, kosci61 i eremitorium za elewacjll szczytow'l 

b· . 64 prez ltenum . 

b) Erem Karmelit6w Bosych w Czernej 
Eremicki klasztor karmelit6w bosych pod wezw. Proroka Eliasza zostal zbu

dowany w latach 1629-1640 na stoku gory czemenskiej, z fundacji Agnieszki z 
T~czynskich, wojewodziny krakowskie/5

• Po zakupieniu tego gruntu od wiesnia-

371; Z. P r 6 s z Y il s k a, HojJman, [w:] Sfownik artyst6w polskich, t. III, Wroclaw-Warszawa
-Krak6w-Gdailsk 1979, s. 87. 

63 Upamiçtnia ten akt konsekracji marmurowa tablica z obszemq inskrypcja, umieszczona 
w kruchcie zakrystii i prezbiterium. 

64 M. K a r p o w i c z , Barok w Polsce, Arkady 1988, s. 279; A. M i l o b ç d z k i , Archi
tektura XVII wieku, Warszawa 1980, s. 124-128; T. C h r z a n o w s k i, M. K o r n e c k i, Sztu
ka Ziemi Krakowskiej, Krak6w 1982, s. 336-341; W. E. Radzikowski, Krak6w dawny 
i dzisiejszy, Krak6w 1902, s. 182-186. 

65 B. J. W a n a t OCD, Zakon Karmelit6w Bosych w Polsce, s. 301-346. 
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kow z Czemej przez Jana T~czynskiego, brata fundatorki, zbocze gory zostalo 
w roku 1628 zniwelowane i przygotowane pod budowt;!66. Od strony wschodnio 
poludniowej wykonano mocne podmurowki z kamienia, aby zapobiec obsuwaniu 
si~ nasypu ziemi. Te umocnienia i podmurowki s&. jeszcze widoczne obecnie w 
narozach kwadratu. 

KIasztor zbudowano wedlug planu nieznanego nam architekta w ksztalcie 
czworoboku o oryginalnym zalozeniu, przypominaj&.cym Escorial - rezydencj~ 
krolewsk&. w Hiszpanii67 . Pierwotnie z trzech stron byl parterowy, zas od strony 
zachodniej pi~trowy. W roku 1923 nadbudowano mieszkalne pi~tro od strony po
ludniowel8

, a w 1948 roku od strony wschodniej i p6lnocnel9
. Boki kwadratu 

klasztoru maj&.po 70 m. dlugosci, z tym ze skrzydlo zachodnie przedluzono o 7,87 
m. poza kwadrat budynku w stront;! studni. Budynek jest murowany z miejscowe
go kamienia i cegly, otynkowany, z trzech stron podpiwniczony, zachodnie skrzy
dIo osadzone jest na skale. Zgodnie z przepisami reguly "w posrodku cel" czyli 
kwadratu klasztomego znajduje si~ kosci61 wczesnobarokowy, jednonawowy, na 
rzucie krzyza lacinskiego, pod wezw. sw. Eliasza. W przedluzeniu jednoprz~slo
wego prezbiterium jest ch6r zakonny, a za nim wieza zegarowa z dzwonami, 
zwienczona barokowym helmem i latarni&.. W przedluzeniu zas ramion transeptu 
po prawej stronie miesci si~ zakrystia, a po lewej sala - magazyn koscielny z ati
nencjami, tworz&.c posrodku cztery czworoboczne podw6rza wewn~trzne. Elewa
cje jego rozczlonkowane s&. toskanskimi pilastrami, w krzyzu kosciola zdwojony
mi, ozywione tryglifami w regulamym belkowaniu, diwigaj&.cym profilowany 
gzyms. Sklepienia kolebkowe, a na skrzyzowaniu transeptu krzyzowe, pokryte 
sztukateri&. w fonnie figur geometrycznych. Wn~trze oswietlone lO oknami w lu
netach. Posadzka bialo-czama, mannurowa. Architektura zewn~trzna skromna bez 
artystycznej artykulacji. Elewacje gladkie tylko pod dachem siodlowym belkowa
nie z gzymsem wspartym na ciosowych konsolach. Dachy pokryte byly blach&. 
miedzian&. z barokow&. sygnaturk&. nad skrzyzowaniem naw. Wn~trze swi&.tyni 
ozdobiono pi~cioma portalami, trzema barokowymi oltarzami, sZeScioma kon
chowymi niszami po bokach oltarzy, kandelabrami i balustrad&. wykonanymi 
z czamego mannuru d~bnickiego. 

Gl6wny oltarz, wczesnobarokowy, uj~ty w architektur~ dwoch kolumn z jon
skimi glowicami na podw6jnych cokolach, diwigaj&.cych regularne belkowanie 
z przerywanym przyczolkiem. W zwienczeniu nasadnik z prostok&.tnym obrazem 
(90 x 88 cm) proroka Eliizeusza z krzyzem na szczycie. Mensa na trzech stop
niach. Antepedium mistemie wykonane z ryt&. dekoracj&. roslinno-kwiatow&. na 
wzor tkaniny. Wielkie retabulum, zwienczone oprofilowan'l arkad'l z kluczem, 
mieSci olejny obraz (170 x 250 cm) proroka Eliasza na pustyni. Obrazy namalowal 
Tomasz Dolabella, nadwomy malarz kr6la Wladyslawa IV. Oltarz byl wykonany 

66 Archivio Generale dei Carmelitani Scalzi, Roma, Corso d'Italia 38, Plut. 92, i: S. Eremi 
Siedlec (Czema) - Origo fundationis A. D 1625, s. 4. 

67 M. Brykowska, Pustelnia w Czernej, BHS, R. XLIII, nr 2:1981, s. 172-175; T. 
C h rz a n o w s k i, M. K o r n e c k i, op. cit, s. 341-343. 

68 AKC Il, O. Jan Kanty O s i e r da OCD, Czema, s. 1570-1578. 
69 AKC 6, Kronika klasztoru 00. Karmelit6w Bosych w Czernej, s. 392. 
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w warsztacie wloskich artyst6w Bartlomieja Stop ano i Szymona Spadi (Spadka) 
w D~bniku. 

Boczne oltarze Matki Bozej Szkaplerznej i sw. Teresy od Jezusa usytuowane 
w ramionach transeptu, barokowe, wykonane pod kierunkiem Adama Negowicza, 
mistrza kamieniarskiego w latach 1655-1657, natomiast grawerowane antepedia 
z omamentem roslinnym prawdopodobnie wykonal Wojciech Zielaski. Nastawy, 
uj~te w architektur~ dw6ch kolumn z korynckimi kapitelami na tle pilastr6w, 
podtrzymujil regulame belkowanie z przerwanymi, uszatymi przycz61kami i owal
nymi nasadnikami z krzyzem w zwienczeniach. Po bokach splywy z wolutami. 
Laskami slynilcy obraz Matki Bozej Szkaplerznej na blasze miedzianej i sw. Tere
sy na p16tnie namalowal Pawel Gol~biowski, a tonda Boga Ojca i sw. J6zefa 
w nasadnikach malowal Tadeusz Kuntze70

• 

Brak fasady kosciola zrekompensowany zostal wspanialy portalem wejscio
wym od strony wn~trza swiiltyni. Wykonany zostal w tym samym czasie co g16w
ny oltarz marmurowy, barokowy, architektoniczny z dwiema kolumnami na wy
sokich cokolach z jonskimi glowicami, diwigajilcymi regulame belkowanie 
z przerwanym przycz61kiem, posrodku kt6rego herb Top6r i orzel dwuglowy Fir
lej6w i T~czyil.skich. Na szczycie znajdowal si~ nasadnik z krzyzem usuni~ty 
w XIX wieku. Nad portalem wisial naturalnej wielkosci olejny portret fundatorki 
Agnieszki z T~czyil.skich Firlejowej na tle ufundowanego eremu. 

Kosci61 konsekrowal 21 wrzesnia 1640 r. biskup Piotr Gembicki z udzialem 
fundatorki klasztoru 71. Cztery lata p6iniej zmarla fundatorka. Po uroczystym po
grzebie, zgodnie z jej wolil cialo pogrzebano w krypcie przy wejsciu do kosciola 
z napisem na plycie: 

J. +M. 
PANIE 

DAJ MI MIEJSCE Z OWIECZKAMII NIE ODLACZAJ MNIE Z KOZLAMII 
NA PRA WICY POSTA W ZE SLUGAMI/ AGNlESZKA, HRABIANKA Z 

T~CZYNA FIRLEJOW AI, WOJEWODZINA KRAKOWSKAI TEJ SWI~TEJ 
PUSTELNI FUNDATORKAI NAJHOJNIESZA DOBRODZIEJKA/ UBO

GICH ZAKONNIKOW I DUCHOWIENSTWA,I PO SZESCIESIATYM SZO
STYM ROKU/ SWEGO ZYCIAI CZTERDDZIESTYM SIÒDMEM SWEGO 
WDOWIENSTW AI ROZT ALA SI~ Z TYM SWIATEM DNIA 16 CZERW
CAI ROKU PANSKIEGO MDCXLIV./ KTOKOLWIEK T~DY PRZECHO

DZISZ DLA MODLITWY,I WESTCHNIJ NABOZNIE: O LASKA WY JEZU 
P ANIE/ DAJ JEJ WIECZNE SPOCZYWANIE. AMEN. 

W poblizu tego grobu, na scianie obok wyjsciowego portalu, zakonnicy 
z wdzi~cznosci dIa swojej fundatorki wmurowali marmurowil plyt~, zawierajltcil 
wieczyste zobowillZania dIa niej: codziennie trzy msze swi~te, a w rocznic~ jej 
smierci uroczysty anniwersarz, dyscyplin~ w kazdy piiltek, codziennie 1 godzin~ 
modlitwy mysInej i Iitani~ do Matki Bozej. 

70 W czasie renowacji oltarza Matki Bozej w 1988 r. autor zauwa:zyl na odwrociu tonda Boga 
Ojca napis: "pinxit T. Konicz [Kuntze]". Napis ten poiniej przez nieuwaglè konserwatora zmyto. 

71 Uroczyst!t konsekracjlè dokumentuje marmurowa tablica umieszczona pod ch6rem mu
zycznym kosciola. 
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K1asztor w swym oryginalnym zalozeniu ennickim posiadal 16 mieszkan pu
ste1niczych, zlozonych z celi zakonnej, przedsionka i pracowni. Z kruzgank6w 
obiegaj~cych wewn~trzne dziedzince byly wejscia w obramieniach kamiennych 
do sieni oraz przejsciowe na zewn~trz do oddzie1nych ogr6dk6w otoczonych ze 
wszystkich stron murem przed celami pustelniczymi, podobnie jak na Bielanach, 
w kt6rych zakonnicy uprawiali warzywa i kwiaty72. Kruzganki ozdobione zostaly 
w poI. XVIII w. galeri~ tablicowych obraz6w Pawla Gol~biowskiego, przedsta
wiaj~cych sceny maryjne i sw. pustelnik6w oraz stacje Drogi Krzyzowej. 

PARALELIZM WARTOSCI PRZESTRZENNYCH EREMU 

Konstytucje 00. Kamedul6w z XVII wieku wymagaly, aby przy przyjmo
waniu nowych fundacji zwracaé uwag~ na polozeriie i samotnosé. "Musz~ owe 
miejsca byé zwr6cone na poludnie i na wsch6d, a nigdy na p6lnoc. Lasy powinny 
mieé obszeme i g~ste i obfitosé wody. B~dzie bardzo poz~danym, aby polozenie 
miejsca us~osabialo do poboZnosci i znajdowalo si~ mi~dzy Iudnosci~ wiem~ 

i poboZnl:f' 3. Przepisy wymagaly tez, aby eremy 

oddalone byly co najmniej o dwa kilometry od wielkich miast i osiedIi, a to dIa 
ochrony przed halasem swiatowym. ( ... ) Jesii tyIko to mozIiwe erem powinien 
byé usytuowany wsr6d Ias6w, kt6re maj'le byé przez pusteInik6w utrzymywane, 
powi~kszane i ze StosOWll'le przezomosci'le zag~szczane 74. . 

Przepisy te zostaly wiemie zrealizowane przy obiorze miejsca na zboczu g6-
ry Bielan przez przybylych w 1602 roku wizytator6w kamedulskich. 

Erem na Bielanach znajduje si~ na wysokosci 326 m npm i zajmuje Il ha 
przestrzeni, ogrodzonej murem kamiennym. J ego usytuowaniem zachwycal si~ na 
przelomie XIX i XX wieku Walery Eljasz Radzikowski. W swym przewodniku 
napisal: 

Polozenie tej pusteini jest prawdziwie rornantyczne; widok na pi~kn<'b a da
Ieko rozcictgaj'leect si~ okolic~ z Wisl<'b z zarnkami i kosciolami po g6rach z lan
cuchem Beskid6w i ubieIonych sniegiem Tatr jest czaruj'lecy. Szum wiatru, 
spiew ptactwa i odglosy burzy gdzies przecictgaj'lecej si~, S'le jedynymi tonami, 
co przerywaj'le cisz~ eremu bieIailskiego75

• 

Podobne polozenie zajmowal tez erem kannelit6w bosych w Czemej na 
szlaku "Orlich Gniazd". Usytuowany zostal w narozu wsi Czema na stoku g6ry 
licz~cej 430 m npm, b~d~cej dawniej wlasnosci~ Jana T~czyflskiego, brata funda
torki klasztoru Agnieszki Firlejowej. Wielka klauzura obejmowala teren ten licz~
cy ok. 80,56 ha opasany byl murem kamiennym o wys. 2,5 m. i dlugosci 4180 m. 

72 Zob. Widok klasztoru z poI. XVII W., kwasoryt Jerzego Forstera. 
73 Regula sw. Benedykta i Konstytucje Zgromadzenia Kamedu16w Pustelnik6w G6ry Ko

ronnej, rozdz. XIV, nr 2, s. 378-379. 
74 Konstytucje Kongregacji Pustelnik6w Kamedul6w G6ry Koronnej, Krak6w-Bielany 

1991, s. 6l. 
75 W. E. R ad z i k o w s k i , Krak6w dawny i dzisiejszy, Krak6w 1902, s. 183-184. 
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Nalezal do najobszemiejszych eremow w Europie76
. Teren ten urzekal pi~knym 

przyrody. Dzikie skaly poprzecinane gl~bokimi jarami z bogat't flor't tworzyly 
odpowiedni klimat do kontemplacji. Na stokach wzniesien oddzielonych dolinka
mi zaplanowano 12 eremitarzy. Cztery z nich w poblizu klasztoru wzniesiono 
z kamienia w latach 1635-1637 pod wezwaniem sw. Agnieszki77

, sw. Jana 
Chrzciciela78

, Wniebowzi~cia Najsw. Maryi Panny nad klasztorem i sw. Abraha
ma79

• Po tych trzech ostatnich pustelniach pozostaly do naszych czasow slady ruin 
i zawalonych piwnic. Do roku 1695 przy kaplicy sw. Abrahama byla furta klasz
toma wraz z zabudowaniami dIa gosci. W kaplicy tej odprawiano nabozenstwa dIa 
wiemych z Czemej i okolicy. 

Wzgorze klasztome z przeciwleglym wzgorzem siedleckim l'tczyl most pu
stelniczy zw. od konca XIX wieku "diabelskim", zbudowany w latach 1671-1695 
z kamienia i cegly o 13 prz~slach arkadowych. Mial120 m. dlugosci i 9,5 m. sze
rokosci. Wysokosé luku srodkowego ponad lustro wody wynosila 18 m. Z boku 
zabezpieczaly przechodniow kamienne balustrady. U jego wylotu od strony 
kIasztoru staly pot~zne rzeiby prorokow: EIiasza i Elizeusza. Za mostem urz'tdzo
no furt~ kIasztom't z kapIic't dIa wiemych i sluzby kIasztomej oraz praIni~ i zapIe
cze gospodarskie. Przed mostem byly dwa stawy rybne, a blizej wsi Paczoltowic 
±rodlo sw. EIiasza ocembrowane w ksztalcie wieIkiego serca z kapliczk't na cZeSé 
sw. Proroka. Oprocz eremitarzy za rzeczk't Eliaszowka byly dwie groty wykute 
w skale: sw. Hilariona Iub sw. M. Magdaleny, a blizej kIasztoru sw. Onufrego, 
ktora w XVIII w. zwana tez byla grot't sw. Tekli. Groty te zachowaly si~ do obec
nych czasow. Od folwarku w Siedlcu prowadzila glowna droga do kIasztoru przez 
bram~ eremu, most i obecny ogrod oraz cmentarz zakonnlo. Dotychczas w murze 
cmentamym od strony ogrodu jest widoczny arkadowy luk z kluczem kamiennym 
z dawnej przejazdowej bramy. 

Erem bieIanski i czemenski usytuowane S't na gorach. Ma to gl~bok't sym
bolik~ reIigijn't. Szczyty gorskie z powodu ich ukierunkowania w stron~ nieba, 
uwazano za miejsca zamieszkania Boga, ktorego majestat ukrywa si~ za obloka
mi

81
. W Starym Testamencie Mojzesz u stop gory Horeb rozmawial z Bogiem 

w ognistym krzewie (Wj 3, 1-5), a potem na gorze Synaj (Wj 19, 18-20), a prorok 
Eliasz na Gorze Karmel (1 Krl 18,41-46). W Nowym Testamencie Chrystus na 
gorze glosil kazanie programowe (Mt 5, 1-12), na gorze dokonal wyboru aposto-

76 Por. B. Z i m m e r m a n OCD, Les saints deserts des Carmes Dechausses, Paris 1927; 
J. W i " c k o w s k a, Z. M y c z k o w s k i , Erem w Czernej - wybitny przyklad dawnej mysli 
urbanistycznej, [w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, t. XVI (1982), s. 163-170. 

77 Patronki fundatorki Agnieszki Firlejowej. Wedlug tradycji miala w niej odprawiaé 
swoje éwiczenia duchowe. Odbudowana zostala z ruin w latach 1966-1969 wedlug projektu 
arch. Stefana Swiszczowskiego, na upami"tnienie millennium chrztu Polski. 

78 Na uparni"tnienie Jana T"czynskiego, wojew. krakowskiego, brata fundatorki klasztoru. 
79 Obecnie na tym miejscu stoi kaplica sw. Anny, przyal. sw. J6zefa. 
80 B. J. W a n a t OCD, Zakon Karmelitow Bosych w Polsce ... , s. 301-346; Tenze, Maryj

ne sanktuarium karmelitow bosych w Czernej. Przewodnik, Krak6w 1992, s. 125-128; R o -
m u a I d o d ii w. E I i a s z a OCD, Monografia klasztoru 00. karmelitow bosych w Czernej, 
Bytom 1914. 

81 M. Lurker, Slownik obrazow i symboli biblijnych, Poznan 1989, s. 62. 
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law (Mk 3, 13), na garze Tabor nast&pi1o Przemienienie Panskie (Mt 17, 1-8), 
gara Oliwna byla miejscem lego modlitwy i pojmania (Lk 22, 39-46). Na garze 
Kalwarii nast&pi1o lego Ukrzyzowanie i odkupienia calej ludzkosci, na garze 
Oliwnej Chrystus wst&pi1 do nieba. Polozenie na garach klasztoraw i eremaw za
wieralo gl~bokll. symbolik~, pomagalo pustelnikom w kontemplacji Bozego Oblicza 
i stanowilo najodpowiedniejszll. opraw~ wartosci ideowych pustelniczego zycia. 

Summary 

The author shows the similarity of an ideological, artistic, and principle spectrum 
of an isolated Camaldolese monastery in Bielany, Krakow with an isolated Discalced 
Carmelites monastery in Czema in XVII and XVIII centuries. In 2005 passed 400 
years from the arrivaI of the Camaldolites in Bielany in Krakow and also of the 
Discalced Carmelites on the grounds of Poland. A founder of the isolated Camaldolese 
monastery in Bielany was Nicholas Wolski (1549-1630), the court-marshal ofthe king 
Sigmund III Waza. Pope Clement VIII brought Camaldolese hermits to Krakow and 
built them a monastery. In 1604, this Pope sent Discalced Carmelite monks with the 
diplomatic and evangelical mission to Persia who on their way had to stop for a longer 
time in Krakow. Their stay, in 1605, bore a fruit with a first foundation of the isolated 
monastery in Krakow. Agnes from T~czyiJ.ski Firlej, voivode of Krakow, was 
a founder of the isolated Discalced Carmelites monastery in Czema, near Krzeszowice 
(1578-1644). She covered monastery construction expenses and alI interior deco
rations. To support the herrnits she gave them three hamlets: Siedlec, Pacz6howice 
with Debnik and Zbik. The founders of these monasteries, in compliance with their 
will, were buried at the entrance of the church crypts so that entering people could 
pass over their graves. The lifestyle and religious exercises of the herrnits in both 
monasteries were similar. Eremites through their constant prayer and atonement were 
imploring God's mercy for the whole Motherland. 

Translated by Fr. Edward Wanat SDS 




