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Wst~p

Kiedy w lutym 2000 roku prof. dr hab. Piotr Stanislaw Szlezynger poprosi!
mnie, jako owczesnego prowincjala Krakowskiej Prowincji Karmelitow Bosych,
o napisanie slowa wst~pnego do albumu pt. Dawny kosci61 Karmelit6w Bosych
w Wisniczu, jaki opracowal" wyrazilem nie tylko mojq. i moich wspolbraci zakonnych radosé z powodu tego, ze Towarzystwo Milosnikow Wisnicza zechcialo
si~ podjq.é wydania tegoz Albumu, ktare - notabene - wznowiono poszerzone
w biezq.cym rokuz, aIe podkreslilem wiernosé wisnickiej wspolnoty zakonnej
karmelitanskiemu stylowi zycia i swemu powolaniu. Wyrazi! to juz sam fundator
klasztoru Stanislaw Lubomirski wobec krala Wladyslawa IV, ktary nawiedzil
Wisnicz w 1641 roku: "Zakonnicy tutejsi - powiedzial Lubomirski krolowi tak scisle przestrzegajq. karnosci swej zakonnej, ze od tylu lat pobytu ich na garze w Wisniczu, nigdym ich nie widzial ku zamkowi mojemu kierujq.cych swe
kroki. O ile starania dokladajq. w unikaniu lq.cznosci ze swiatem, o tyle milujq.
samotnosé wzgorza i zamkni~cie klasztorne"3. Dzis, pragnq.c mowié o dzialalnosci wisnickiego klasztoru karmelitanskiego, pragn~ przywolaé te same slowa,
albowiem pierwszq. i najbardziej czytelnie oddzialujq.q apostolsko cechq. zycia
zakonnego, w mysl teologii zycia konsekrowanego - wczoraj, jak i dzis - jest

, p. S. SzIezynger, Dawny kosci61 Karmelit6w Bosych w Wisniczu. Nowy WiSnicz 2000.
, Tenze, Dawny kosci61 Karmelit6w Bosych w Wisniczu. Bochnia-Nowy WiSnicz 2009.
3 Tamze, s. 3 (wyd. 2000), s. 5 (wyd. 2009).
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wiernosé wlasnemu charyzmatowi i swiadectwo :iycia4 • Konstytucje karmelit6w
bosych okreSlaly, :ie ceIem zakonu jest na pierwszym miejscu wlasne uswi~cenie
poprzez "rozwa:ianie i milosé rzeczy Bo:iych", drugim zas dzialalnosé zewn~trz
na, zwlaszcza taka, "kt6ra ma na celu zbawienie bliinich"5. Na mocy tych:ie
konstytucji - pisal o. Czeslaw Gil OCD - "kaidy zakonnik byl obowi,!zany
do poswi~cenia okolo sZeSciu godzin dziennie na modlitw~, odprawian,! wsp6lnie w ch6rze. Ponadto obowi~zywalo go czytanie duchowne, ustalone zwyczajem praktyki pokutne, takie jak biczowanie si~, noszenie :ielaznych lancuszk6w
na biodrach czy wlosiennicy. Regulamin dzienny przewidywal szczeg610wy rozklad zaj~é, niewiele pozostawiaj~c do wlasnej dyspozycji. Modlitwa, umartwienia, wierne zachowywanie porz~dku dnia - mialy byé srodkami ulatwiaj,!cymi
staly i systematyczny post~p w :iyciu wewn~trznym"6.
Przepisy te obowi~zywaly wszystkie klasztory i wszystkich zakonnik6w i mieli
je oni niejako we krwi. Nawet w6wczas, gdy byli w podr6:iy, o ile bylo to mo:iliwe, odprawiali éwiczenia zakonne. I tak rano, gdy po mszy sw. wyruszali w drog~, odmawiali modlitwy dIa podr6inych oraz Litani~ do wszystkich swi~tych.
Nast~pnie odprawiali p6ltoragodzinne rozmysianie, po kt6rym recytowali prym~ i tercj~. Przed udaniem si~ do hospicjum na obiad odmawiali sekst~ i non~
oraz robili rachunek sumienia. Po obiedzie udawali si~ w dalsz,! drog~, w czasie
kt6rej mialy miejsce: rekreacja, nieszpory, kompleta, r6:ianiec, litania do Matki
Bo:iej, godzinne rozmysianie oraz jutrznia i Iaudes dnia nast~pnego. Odprawiali
tak:ie przepisane éwiczenia pokutne7.
Z cal,! pilnosci~, niejako do pot~gi, przepis6w konstytucji zakonnych przestrzegano w klasztorach formacyjnych, w kt6rych mlodzi zakonnicy odbywali
nowicjat Iub przygotowali si~ poprzez studia do kaplanstwa. A takim wlasnie klasztorem formacyjnym, najpierw jako siedziba nowicjatu (1630-1642),
a nast~pnie klerykatu (od 1642 a:i do kasaty, tj. do 1782), byl klasztor wisnicki, co przypomina o. prof. dr hab. Benignus J. WanatB• Nowicjuszy i kleryk6w
uczono, owszem, podczas wyklad6w i konferencji, aIe nade wszystko przykla-

Por. Jan Pawel II, Vita consecrata, nr 72.
Konstytucje zakonu przyjtìte przez kapitu1tì generaln,! z 1623 roku, (dalej: Constitutiones
1623). W: Archiwum Prowincji Karmelit6w Bosych w Czernej (dalej: APKB) rkps AP T Acta Capitulorum generalium OCD ab a. 1605 ad a. 1644, k. 35r-77v; pars 2 cap. 5.
6 C. Gil, Karmelici Bosi w Polsce 1605-1655. "Nasza Przeszlosé" T. 48: 1977, s. 161-162.
7 Por. tamze, s. 17, przypis 14.
8 B. J. Wanat, Zakon Karmelit6w Bosych w Polsce. Klasztory Karmelit6w i Karmelitanek Bosych
1605-1975. Krak6w 1979, s. 368.
4
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dem wlasnego zycia, gdyz konstytucje zakonne z 1631 roku przypominaly slowa SW. Teresy od Jezusa: "operibus magis, quam verbis doceant" (bardziej niz
slowami trzeba uczyé czynami)9.
Dzialalnosé klasztoru wisnickiego, bardziej niz ad extra byla dzialalnosci,!
ad intra, co dostrzegl i za co pochwalil zakonnikow wobec krola sam fundator.
Dzialalnosci,! t'! byl przede wszystkim ich sposob zycia, ktorym oddzialywali
apostolsko na okolicCì. Ten sposob zycia poci,!gal wielu, bo pojawily siCì liczne powolania do zakonu z samego Wisnicza i Bochni. Zakonnicy wisniccy nie
zapomnieli jednak i o drugim czlonie skladowym ich charyzmatu, tj. o trosce
o zbawienie dusz i podejmowali dzialalnosé apostolsk,! takZe wzglCìdem bliznich
spoza klasztoru. Przyjrzyjmy siCì wiCìc ich dzialalnosci nieco szerzej.

Dzialalnosé ad intra

Formacja nowicjuszy i kleryk6w
Formacja nowicjuszy (1630-1642)
Klasztory karmelitow bosych wloskiej kongregacji zakonu pw. sw. Eliasza,
do ktorej nalezaly klasztory w Poisce tworz,!ce od 14 maja 1617 roku niezalein,!
prowincjCì zakonn,! pw. Ducha 5wiCìtego dzielily siCì - ze wzglCìdu na ich organizacjCì i przeznaczenie - na nowicjaty, eremy, domy studiow, domy profesow
oraz seminaria misyjne". Jak juz wspominano wczeSniej, klasztor wisnicki byl
najpierw siedzib,! nowicjatu, a nastCìpnie domem studiow. Abyw tym klasztorze
zamieszkaé, tuz po ukonczeniu jego budowy, tj. 26 maja 1630 roku, przybylo
z klasztoru pw. Niepokalanego PoczCìcia w Krakowie cale zgromadzenie nowilO

9 Constitutiones Fratrum Discalceatorum Congregationis S. Eliae Ordinis B. V. Mariae de Monte
Carmelo. Antverpiae 1632, ex officina plantiniana B. Moreti, s. 15; por. Teresa od Jezusa sw., Sprawozdania duchowe, 67- W: Tai, Dziela. T. 3. Krak6w 1995, s. 91; Leonardo della Passione [G. C. Kowa16wka], Thttività pastorale e missionaria dei Carmelitani Scalzi Polacchi. Dissertatio ad lauream.

Roma 1970, s. 78.
lO
Zob. B. J. Wanat, Zakon Karmelit6w Bosych w Polsce ... , s. 56-57.
11 Constitutiones 1623, pars 3 cap. 1 nn.; por. C. Gil, Karmelici Bosi w Polsce 1605-1655 ... , s. 134;
B. J. Wanat, Zakon Karmelit6w Bosych w Polsce ... , s. 92.
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cjackie, tj. 16 zakonnikow, W tym 6 kapIanow12 Przeorem kIasztoru nowicjackiego w Krakowie byl o. Cyryl od sw. Francis ka, a magistrem nowicjuszow
o. Ignacy od sw. Tana Ewangelisty. Obaj kontyn owali te poslugi tak.Ze w kIasztorze wisnickim'3.
Przenosiny nowicjatu do WiSnicza byly fakte bardzo pozytywnym, nie tylko
ze wzgl((du na warunki bytowania (kIasztor kr kowski - stary, podmokly - nie
mogI si(( rownaé z nowym, pi((knym i suchym asztorem wisnickim'4), aIe i z racji ideologicznych. Kapituia Generalna z 1623 roku nakazywala bowiem, aby
kIasztor nowicjacki lezal na uboczu, z dala o wiru miejskiego'5, a wi((c nowo
wybudowany klasztor wiSnicki lezqcy na wzg 'rzu, dominujqcy nie tylko nad
miastem, aIe i nad zamkiem Lubomirskich, b l pod tym wzgl((dem miejscem
wymarzonym.
Nowicjusze, jakkolwiek stanowili t(( samq grup((, dzielili si(( na kandydatow do kaplanstwa i na braci zakonnych. Lic niejsi byIi zazwyczaj ci pierwsi.
W kIasztorze nowicjackim piel((gnowano szcz golny kIimat modlitwy i milczenia w mysl zasady, ze milczeé znaczy tyle, co odlié si((. Tablice z napisem "silentium" mozna w kIasztorach nowicjackich z konu spotkaé do dzis. Magister,
czyli wychowawca nowicjuszy, wyglaszal do ni h codziennie nauk(( o zdobywaniu cnot, zwalczaniu wad, sakramentach, um rtwieniu i innych srodkach pomocnych w dqzeniu do doskonalosci. Kreslil rzed wychowankami ideaI zycia
zakonnego, tlumaczyl teksty legislacyjne i dzie a mistyczne sw. Teresy od Tezusa
i sw. Tana od Krzyza. W spomagai go w tej pra socjusz - inny kapian zakonny,
wyznaczony do tego przez zarzqd prowincji; cale zas zgromadzenie zakonne
mialo ich uczyé przykladem wiernosci i obec osciq na wszystkich éwiczeniach
zakonnych, b((dqc sprawdzianem autentyczn sci karmelitanskiego stylu zycia.
Szczegolny nacisk kladziono na rozwoj zycia odlitwy. Codzienna dwugodzinna modiitwa wewn((trzna, godziny kanonic e roziozone na odpowiadajqce
im pory dnia i nocy uIatwialy uswi((cenie zdej chwili. Kult Eucharystii codzienna msza sw. i adoracja, a tak.Ze nabo enstwo maryjne, wyrazajqce si((
m.in. przez noszenie szkaplerza i inne pobo . ne praktyki (odmawianie litanii,
spiewanie antyfony Salve Regina), a nadto tz . praeces vespertinae (modlitwy

" APKB sygn. AKWI 1: Acta Capituli Conventus Vi nicen: Salvatotoris Carmelitarum Discalceatorum, a. D. 1630, die 26 Maii, s. 1.
13 C. Gil, Karmelici Bosi w Polsce 1605-1655 ... , s. 81.
14 Zob. B. J. Wanat, Zakon Karmelit6w Bosych w Poi ce ... , s. 364.
15 Por. C. Gil, Karmelici Bosi w Polsce 1605-1655 ... , s 141.
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wieczorne) do Matki Bozej, sw. Jozefa i swi~tych patronow zakonu pomagaly
wznosié ducha ku nadprzyrodzonosci i trwaé w obecnosci Bozej.
Wykonywano takZe prac~ fizycznq, jak chociazby ella utrzymania klasztoru
w czystosci, uprawiano jarzyny i kwiaty. Nadto w wychowaniu nie zapomniano
td o wymiarze Iudzkim i zwyczajniki nowicjackie zawieraly wskazowki dotycZqce savoir-vivre'u, przypominajqc o obowiqzku wdzi~cznosci, grzecznosci,
skromnego noszenia si~ i higieny. Podr~cznikiem formacji nowicjuszy byla Instructio novitiorum napisana przez o. Tana od Tezusa i Maryi (1564-1615), jednego
z najwybitniejszych wychowawcow Karmelu Terezjanskiego'6 •
N owicjuszy, ktorzy odbyli poczqtkowq formacj~ zakonnq w Wisniczu podczas
dwunastoletniego istnienia tam nowicjatu bylo wielu. Z Krakowa przyjechalo
ich pi~ciu Iub sZeSciu i w samym roku przybycia zgromadzenia nowicjackiego
do Wisnicza (1630) zglosilo si~ tam dziesi~ciu kandydatow na kaplanow i trzech
na braci zakonnych. Z tej liczby przed koncem roku usuni~to dw6ch nowicjuszy
kandydujqcych do kaplanstwa. Srednio co roku zglaszalo si~ po kilku kandydat6w, aIe byly td lata chude, np. nikt nie zglosH si~ w roku 1638 '7•
Formacja alumnow (1642-1782)
W aktach kapituly klasztoru wisnickiego czytamy, ze 2lipca 1642 roku definitorium prowincjalne zadecydowalo, aby zostal on przeznaczony na dom studiow
teologicznych '8, nowicjat zas przeniesiono z Wisnicza do Przemysla.
Dom studiow, podobnie jak i dom nowicjatu, byl takZe domem formacyjnym
wobec mlodszego pokolenia zakonnikow. Przebywali w nim klerycy, ktorzy poprzez studium filozofii i teologii przygotowywali si~ do swi~cen kaplanskich.
Klasztor w Wisniczu byl miejscem studium teologii, a nie filozofii. T~ ostatniq
studiowano w Krakowie, w klasztorze pw. sw. Michala'9 •
Studia w zakonie karmelitow bosych, a wi~c i w prowincji polskiej, mialy
w owczesnych czasach charakter wylqcznie praktyczny. Przefozonym zaIezalo
na tym, by przyszli kaplani zdobyli solidnq wiedz~ teologicznq, z ktorej mogliby

,6 Dzielo to po raz pierwszy wyszlo drukiem w Rzymie w roku 1605. Jui: w 1641 roku ukazal
sit( w Wilnie przeklad polski. o aktualnosci o. Jana od Jezusa i Maryi swiadczy fakt, i:e kilka lat
temu ukazala sit( jego biografia w jt(zyku polskim: C. Gil, Mistrz fan od fezusa i Maryi (1564-1614).
Zyciorys, modlitwy i medytacje. Krak6w 1998.
'7 Zob. C. Gil, Karmelici Bosi w Polsce 1605-1655 ... , S.146.
,8 APKB, sygn. AKWI l, s. 36.
'9 Zob. C. Gil, Karmelici Bosi w Polsce 1605-1655 ... , s. 151-152.
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korzystaé w pracy duszpasterskiej. Na samodzieln,! practt naukow,! nie kladziono zadnego nacisku i istnial zakaz przyjmowania stopni naukowych20 •
Wykladowcami, ktorych nazywano lektorami, byli wyl,!cznie zakonnicy, mianowani przez zarz,!d prowincji (definitorium). Wyklady trwaly od 14 wrzeSnia
(tj. od swittta Podwyzszenia Krzyza Switttego) do 24 czerwca (czyli do uroczystosci narodzin sw. Jana Chrzciciela). Bazowano glownie na Sumie teologicznej
sw. Tomasza z Akwinu, czytaj,!c i komentuj,!c j,! po kolei, a potem podczas egzaminowweryfikuj,!c jej znajomosé u alumnow. Utrwaleniu wiadomosci sluiyly
tzw. dysputy wewntttrzne, jakie urz,!dzano w klasztorze z okazji swi'!t patronalnych, wizyt prowincjala lub generala. Dyskutowano na temat wybranych zagadnien teologicznych, w co angazowala sitt cala wspolnota zakonna. W Wisniczu
bylo to trudniejsze, aIe gdy domy studiow byly w Krakowie czy w Lublinie lub
Poznaniu, klerycy karmelitanscy dysputowali z alumnami i lektorami innych
zakonow. To wszystko przygotowywalo ich do pracy duszpasterskiej i do poslugiwania sitt nabyt,! wiedz,! i sztuk,! retoryki takZe z innowiercami. Chtttnie poruszano w dysputach tematyktt predestynacji, wiedzy i woli Bozej, wolnosd woli
i laski, Bostwa Chrystusa i Niepokalanego Poczttda Najswitttszej Maryi Panny21.
Alumni wl,!czali sitt pod baczn,! obserwacj,! wspolnoty zakonnej w codzienne
akty jej zycia. Starsi wspolbrada klasztoru towarzyszyli im w zdobywaniu wiedzy i wlasnym przykladem uczyli wiernosd lasce powolania zakonnego i kaplanskiego.
Prowadzenie bogato wyposaionej biblioteki klasztornej
We wszystkich klasztorach, a zwlaszcza w domach wychowawczych, karmelid bosi dbali o odpowiednie wyposaienie biblioteki, ktorej ksittgozbiory byly
nieodzown,! pomoc,! w poglttbianiu wiedzy teologicznej. Ksittgozbior klasztoru
wisnickiego juz w roku jego otwarcia liczyl ponad 300 woluminow podarowanych przez fundatora hr. Stanislawa Lubomirskiego. W nastttpnych latach biblioteka powittkszala sitt dzittki nowym jego darowiznom, nabytkom dokonywanym
przez sam klasztor i wymianie dubletow. W roku 1640 Lubomirski zakupil dIa
klasztoru bibliotektt prepozyta jaroslawskiego ks. Lukasza Rafalowicza. Klasztor
posiadal specjalny fundusz biblioteczny pochodz,!cy z zapisu architekta kosciola
Macieja Trapoli. Pierwszy inwentarz ksittgozbioru klasztoru w Wisniczu zostal

w
21

Tamie, s. 157.
Tamie, s. 153-154.
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sporzqdzony jui na poczqtku jego istnienia, bo w latach 1630-1631. Prowadzono
go na bieiqco, dopisujqC przybywajqce pozycje. W sumie inwentarz zawiera wykaz 572 woluminow, nie liCZqC 158 egzemplarzy dubletow, jakie znajdowaly si~
W bibliotece. Najwi~cej byIo ksiqiek O tematyce religijnej, liczne byly tei pozycje
historyczne, mniej byIo ksiqiek z literatury pi~knej, filozofii i prawa. W roku
1649 dokonano nowego spisu ksi~gozbioru, ktory liczyl wowczas ok. 700 dziel22 •
Niestety, biblioteka zostala ograbiona przez Szwedow podczas okupacji Wisnicza W latach 1655-1656, kiedy to wi~kszosé zakonnik6w schronila si~ na W~
grzech, a pozostalych uwi~ziono W ch6rze zakonnym. Dwaj z nich, o. Jozef
od Matki Boiej i o. Cyryl od Najswi~tszej Maryi Panny, zmarli wskutek braku iywnosci i lekarstw, "walczqc z febrq przeniesli si~ do iycia niesmiertelnego" - jak napisal kronikarz klasztoru 23 • Ksi~gozbior starano si~ tworzyé na nowo
po powrocie zakonnikow z W~gier 15 grudnia 1657 roku. Czyniono to z wielkim
rozmachem.
Kapituly prowincjalne celebrowane W Wisniczu
Klasztor W Wisniczu, obszerny, pi~knie usytuowany, z licznq wsp6lnotq zakonnq i obecnosci q W nim mlodych wspolbraci, najpierw nowicjuszy, a potem
klerykow, byl cz~sto wybierany na miejsce kapitul prowincjalnych, jakie zgodnie
z prawem zakonnym odbywaly si~ co 3 lata. W stupi~édziesi~ciodwuletniej historii swego istnienia klasztor wisnicki byl miejscem celebracji jedenastu kapitul
prowincjalnych. Pierwsza z nich odbyla si~ tam jui W 1634, ostatnia zas w 1745
roku. Niekiedy kapituly prowincjalne odbywaly si~ w Wisniczu jedna po drugiej
(1640,1643; 1670, 1673; 1685, 1688), innym razem byla bardzo dluga, bo dwudziestosiedmioletnia przerwa (od 1643 do 1670).
Celebracja kapituly angaiowala miejscowq wspolnot~ w przygotowanie
gosciny dIa jej uczestnikow. Obrady kapituly trwaly wedlug przepisow 9 dni,
od piqtku po drugiej niedzieli wielkanocnej do soboty przed czwartq niedzielq
wielkanocnq. Na kapitul~ byIi wzywani: prowincjal, czterech radnych (definitorow), przeorzy i ich socjusze (tj. delegaci poszczegolnych klasztorDw) wybierani

" Zob. J. Dlugosz, Biblioteka klasztoru karmelit6w bosych w Wisniczu (1630-1649). "Archiwa,
Biblioteki i Muzea Koscielne" T. 13: 1966, s. 91-169.
'3
Zob. B. J. Wanat, Zakon Karmelit6w Bosych w Polsce ... , s. 364; S. T. Praskiewicz, Wierni
Chrystusowi i KoSciolowi. Mçczennicy Polskiego Karmelu w pierwszym czterechsetleciu jego historii.
Krak6w 2004, s. 7.
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przez swoje wspolnoty 8 dni przed wyjazdem przeora na kapitulç. Kapitula miala za cel: wybraé prowincjala i czterech jego definitorow (radnych); wybraé przeorow, socjusza (delegata) na kapitulç generalné}; zbadaé sytuacj ç ekonomiczné}
prowincji i klasztorow; przeanalizowaé listy, jakie wplyn((ly do kapituly i odpowiedzieé na nie; potwierdzié, zmienié lub odwolaé postanowienia poprzedniej
kapituly dotyczé}ce niektorych spraw codziennego zycia i wiernego przestrzegania praw zakonnych; zastanowié si((, czy nie nalezaloby znieSé kt6regos domu
zakonnego lub podjé}é nowe fundacje'4.
Zauwazmy, ze o to, by kapituly prowincjalne odbywaly siç w Wisniczu, kilkakrotnie prosil przelozonych prowincji fundator klasztoru hr. Lubomirski. Wtenczas on sam pokrywal koszty utrzymania czlonk6w kapituly25.
Troska o zarz,!dzanie dobrami i o konserwacjç obiektu
Hojny fundator klasztoru wisnickiego zapisal karmelitom bosym wiele majçtnosci, tj. sad zwany winnicé}, wieS Leksandrowç z polami uprawnymi, lé}kami
i sadami, mlyn i staw rybny w Wisniczu oraz prawo do wyr((bu czterdziestu
sé}zni drzewa kazdego roku w lasach wisnickich. Zapisal im nadto czynsz roczny z sumy 1500 zl ubezpieczonej na jego wioskach: Zegartowice, Kwasowice,
Krzeslawice i Dé}bie. Wreszcie w roku 1647 zapisal klasztorowi na wlasnosé nast((pujé}ce wioski: Zegartowice, Kwasowice, Krzeslawice, Dé}bie, Bigoszowk(( oraz
dobra Komorniki i Bukownik, anulujé}c tym samym poprzednie zapisy pieni((zne
na rzecz klasztoru. Zakonnicy posiadali nadto cztery sadzawki i dwa stawy rybne. Hodowano w nich karasie, karpie, okonie, szczupaki oraz inne ryby na potrzeby stolu klasztornego.
Lubomirski do konca zycia (zm. 1649) pami((tal o roznorodnych potrzebach
klasztoru. Szczegolné} troské} otaczal kosci6l i zakrysti((, bardzo bogato wyposazone. Nic td dziwnego, ze zakonnicy, chcé}c si(( w jakis sposob odwdzi((czyé tak
hojnemu fundatorowi, postanowili, aby w klasztorze wisnickim codziennie odprawiano dwie msze sw. w jego intencji, co tydzien jedné} msz(( spiewané} o Matce
Bozej, po smierci zas co roku msz(( w rocznic(( zgonu oraz w calej prowincji
modly jak za zmarlego zakonnika.

'4 C. Gil, Karmelici Bosi w Polsce 1605-1655 ... , s. 131-132; por. W. Kiwior, Nowe oblicze kapituly prowincjalnej w Karmelu Terezjanskim. W: Akta Kapituly Prowincjalnej. Czerna, 8-17 kwietnia
2002. T. 5: Materialy uzupelniajqce. Krak6w 2002, s. 6.
'5 C. Gil, Karmelici Bosi w Polsce 1605-1655 ... , s. 85.
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Po smierci StanisIawa Lubomirskiego jego majqtek zostai podzielony mit;dzy
trzech synow. Wisnicz przypadi najstarszemu z nich MichaIowi Aleksandrowi
(1614-1676), ktory za przykladem ojca byl bardzo przychylnie ustosunkowany
do klasztoru.
Zyciem poszczegolnych klasztorow kierowali bezposrednio przeorzy. Przeor
byl strozem prawa, bez jego zgody zaden z zakonnikow nie mogI wychodzié
z klasztoru i w ogole czynié czegokolwiek, co wykraczalo poza zwyczajne obowiqzki. W razie jego nieobecnosci zastt;powal go podprzeor, ktoremu w szczegolny sposob byIa zlecona troska o godne sprawowanie liturgii. W nowicjacie
i w domach studiow byl on zarazem wychowawcq (magistrem).
Do przeora nalezala teZ troska o sprawy gospodarcze klasztoru, choé nie
posiadal on wielkiej wIadzy decydowania o dobrach. Przy wit;kszych wydatkach, zwlaszcza nadzwyczajnych, musiai sit; radzié swoich urzt;dowych doradcow, zwanych dyskretami, wybieranymi przez wspolnott;, ktorych gios niekiedy
bywai decydujqcy. Wit;ksze wydatki czy alienacje zastrzezone byly kapitule
klasztornej, czyli zebraniu zakonnikow po slubach uroczystych. Codzienna
troska o stan materialny klasztoru i zarzqdzanie dobrami spoczywaly na barkach zakonnika zwanego pr.ratorem. Raz w miesiqcu musiai on zdawaé sprawt;
z przychodow i wydatkow przeorowi i dyskretom, co w Karmelu praktykuje
sit; do dzisiaj26.
Zarzqdzanie licznymi dobrami klasztoru wisnickiego nie byIo Iatwe, dlatego
klasztor nie czynil tego bezposrednio, lecz poslugiwal sit; dzierzawcami. Nie zawsze jednak Iatwo byIo znaleié odpowiedniego dzierZawct;. CZt;sto dzierzawcy
nie byli sumienni w wypIacaniu naleZnosci lub prosili o ich redukcjt;. Dlatego
teZ dzierzawcow CZt;sto zmieniano. Czasem nastt;pca byl gorszy od poprzednika
i rezygnowano z niego, proponujqc ponowne wydzierZawienie czt;sci majqtku
dzierZawcy wczeSniejszemu. Szeroko sprawy te, w pierwszym dwudziestopit;cioleciu istnienia klasztoru, tj. do 1655 roku, opisuje o. CzesIaw Gil 27.
Z kolei o. Benignus J. Wanat przywoluje zatroskanie zakonnikow konwentu
wisnickiego o konserwacjt; i utrzymanie obiektu oraz o jego kapitalny remont
po zbezczeszczeniu i podpaleniu przez Szwed6w 19 wrzeSnia 1656 roku. Pozar
zostai co prawda szybko opanowany przez mieszkancow Wisnicza, aIe klasztor byl zdewastowany, gdyz Szwedzi w refektarzu urzqdzili miejsca zabaw,

26 Przepisy wykonawcze, nr 267a. W: Regula, konstytucje, przepisy wykonawcze Zakonu Braci
Bosych Najswùçtszej Maryi Panny z G6ry Karmel. Krak6w 1997.
27 C. Gil, Karmelici Bosi w Polsce 1605-1655 ... , s. 85-86.
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na korytarzach stacjonowaly konie, w oficynach mieszkali zolnierze, a w celach
zakonnych oficerowie z zonamF8• Gdy - o czym juz wspomniano - zakonnicy
wrocili do klasztoru 15 grudnia 1657 roku, natychmiast przyst<}pili do odbudowy zdewastowanego obiektu: w 1659 ukonczyli restauracjtt klasztornego kosciola. Na pokrycie kosztow z tym zwi<}zanych postanowili sprzedaé star<} blachtt
miedzian<} ze spalonego dachu koscielnego. Doglttbnego remontu klasztoru
dokonal przeor o. Szymon od Matki Bozej z Gory Karmel w 1678 roku: odnowil on wszystkie zabudowania, pokryl je dachem i zbudowal nowe kominy.
Do kosciola nabyl dzwon, w miejsce skradzionego przez Szwedow. Zakupil
teZ niektore paramenty do zakrystii, jak monstrancjtt z koron<} oraz srebrne
kapitele do tabernakulum, zawsze w miejsce zrabowanych przez najeidicow.
Blachtt miedzian<} na kosciele polozono dopiero za czasow przeorstwa o. Jerzego od sw. Wojciecha (Brzostowskiego), ktory zarz<}dzal klasztorem w latach
1685-169129 •

Remonty te zapewnily wspolnocie zakonnej warunki zycia do momentu
kasaty klasztoru, ktora nast<}pila w 1782 roku z nakazu zaborcy austriackiego.
Mialy jednak miejsce fakty nader przykre. W 1713 roku wojska saskie nalozyly
na klasztor wysokie, niemozliwe do splacenia kontrybucje, a rok p6iniej wydarzyl sitt w nim przykry epizod kradziezy precjozow ze skarbca koscielnego
przez bylego ministranta, mlodego, licz<}cego 23 lata Stefana Jaworskiego z Wisnicza. Skradzione przedmioty sprzedawal pewnemu :Zydowi z Kazimierza. Zdemaskowany i deportowany na zamek wisnicki, zostal przez lawnikow skazany
na smieré i scittty, a jego cialo spalono. Sprawiedliwosé ludzka byla wobec niego
bezwzglttdna, bo sprofanowal m.in. grobowiec fundatora, kradn<}c z niego srebrne tablice i ornamenty. Przeor klasztoru o. Augustyn od sw. Gerarda w dniu jego
scittcia, tj. 1 grudnia 1714 roku, odprawil msztt sw. za jego dusztt lO •
By jednak tego paragrafu nie zakonczyé przywolaniem te go smutnego epizodu, zaznaczmy, ze do zarz<}dzania maj<}tkiem wisnickiego klasztoru w Zegartowicach przez cale 30 lat na pocz<}tku XVIII wieku znalazl sitt opatrznosciowy
czlowiek w osobie brata zakonnego Baltazara od sw. Agnieszki - Jana Antoniego Leminskiego. Przybyl on do Wisnicza tuz po profesji zakonnej zlozonej
w Krakowie w 1705 roku. Nazywano go "gospodarzem na Wisniczu". Musial
cieszyé sitt wielkim uznaniem kapituly klasztoru, gdyz CZttsto pozwalano mu na

,8
'9
30

B. J. Wanat, Zakon Karmelit6w Bosych w Polsce ... , s. 364.
Tamie, s. 365.
Tamie, s. 366.
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pozyczki i rozne transakcje pieniyzne. Gdy w 1723 roku podkomorzy krakowski
zabral karmelitom wisnickim wies Krzeslawice i oddal jé). cystersom szczyrzyckim, br. Baltazar pilotowal proces w samym Rzymie, zakonczony na korzysé
karmelitow. Po jego smierci kapitula konwentu wisnickiego postanowila zamowié jego portret, ktory obecnie znajduje siy w Czernej. Przedstawia on brata
w bré).zowym habicie, bez kaptura, w bré).zowej pelerynie, z laské). w jednej ryce,
a z rozancem w drugiej. Umieszczony na dole napis informuje: "Pr. Balthasar
a S. Agnete, nobili genere natus, vitae tamen religiosae nobilitate clarior, qui
iter egregias virtutes amorem boni communis singulari studio coluit nam bona
Zegartovicensia per triginta annos cum notabili emolumento Conv. N[ost]ri
Visnicensis disponens, dispositissime aeterna bona recepturus. Aetatis 59, religiosae professionis 32, de hac vita migravit in Zegartovice die 1 aprilis 1735 a. Visnicii quiescit in pace"3
1

•

Dzialalnosé ad extra

Posluga sakramentalna i gloszenie slowa Bozego w kosciele klasztornym
Zarowno rozmiary, jak i formy dzialalnosci duszpasterskiej karmelitow bosych scisle okreslaly przepisy zakonne 32. Polecaly one, by we wszystkich kosciolach, z wyjé).tkiem domow studiow i nowicjatow, gloszono kazanie w kazdé).
niedziel y i swiyto oraz sluchano spowiedzi wiernych. O. Czeslaw Gil zaznacza,
ze w Polsce przepis ten nie byl zachowywany i duszpasterstwo prowadzono tez
w domach formacyjnych, jakim to domem byl przeciez klasztor wisnicki. Karmelici mogli rowniei prowadzié kiIkudniowe rekolekcje czy misje w kosciolach
nienaIezé).cych do zakonu. Kazdy mlody kaplan zakonny, przed otrzymaniem
pozwolenia na sluchanie spowiedzi i gloszenie kazan, musial zlozyé przewidziane prawem egzaminy. Cotygodniowe godzinne dyskusje ojcow, zwane "kazusamC umozliwialy im staly kontakt z teologié). moralné). i dawaly okazjy dIa
wymiany doswiadczen duszpasterskich.

K. Furmanik, Ksiçga zmarlych karmelit6w bosych w Polsce, na Litwie i Rusi 1607-1998. T.
cz. 1-2: Prowincja Polska pod wezwaniem Ducha Swiçtego 1607-1750. Krak6w 2002, s. 419.
32 Constitutiones 1623, pars l cap. 20.
1

3
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Przepisy konstytucji uzupelnialy szczegolowe rozporz~dzenia przelozonych,
zwlaszcza wizytatorow genera1nych i prowincjalow, ktorzy przestrzegali przed
nadmiernym aktywizmem, upominali surowo kaznodziejow, by nie usilowali
blyszczeé na ambonie dowcipnymi Iub nieuzytecznymi pomyslami, i by nie
dyspensowali si~ od gloszenia kazan z powodu malej liczby sluchaj~cych Iub
nieobecnosci wsrod nich Iudzi z wyzszych stanow33 •
Nie mamy bezposrednich swiadectw, aIe naIeiy przyj~é, ze w podobny sposob, tj. na ambonie, przy oltarzu i w konfesjonale, poslugiwali Iudowi Bozemu
zakonnicy klasztoru w Wisniczu.
Promocja miejscowych powolan
Jakkolwiek powolanie zakonne i kaplanskie jest przede wszystkim owocem
niezasluzonej laski Bozej, to jednak czçsto Pan Bog posluguje siç w historii
powolania niektorych osob tahe posrednictwem innych Iudzi. W tym kluczu
mozemy stwierdzié, ze swiadectwo zycia i posluga duszpasterska karmelitow bosych z klasztoru wisnickiego oddzialywala pozytywnie na okolicç, gdyz niektorzy mlodziency z Wisnicza i Bochni zglosili siç do zakonu i zostali karmelitami
bosymi, a kilku z nich pracowalo potem takze w Wisniczu.
Do "wisnickich" karmelitow bosych naleialoby zaliczyé na pocz~tku syna
samego architekta klasztoru Macieja Tripoli. Nie znamy jego imienia z chrztu.
W Karmelu nazywal siç Anastazy od sw. Teresy. Do zakonu wst~pil przed rokiem
1645, a swiçcenia przyj~l w Lublinie w roku 1648. W czasie najazdu szwedzkiego
w 1655 naIezal do klasztoru krakowskiego, sk~d z calym zgromadzeniem uciekl
na Spisz do Podolenca, znajduj~c schronienie u goscinnych ojcow pijarow. Tam
spotkala go smieré w sierpniu 1656 roku34 •
Pierwszym rodowitym mieszkancem Wisnicza, ktory wst~pil do Karmelu,
byl Krzysztof Gasparowicz, urodzony w 1641 roku. Habit i imiç zakonne Ignacy
od Jezusa Marii przyj~15 sierpnia 1668 roku. Swiçcenia kaplanskie otrzymal zapewne okolo 1675 roku. W roku 1678 pracowal w Lublinie, w 1682 zostal obrany
podprzeorem eremu w Czernej, zas w 1685 podprzeorem klasztoru warszawskiego, sk~d w tym samym roku przeniesiono go na podprzeora i magistra klerykow
w klasztorze wisnickim. W 1697 roku zostal obrany drugim dyskretem klasztoru

33 C. Gil, Karmelici Bosi w Polsce 1605-1655 ... , s. 173-179; Leonardo della Passione [G. C. Kowal6wka], J.:attività pastorale e missionaria dei Carmelitani Scalzi Polacchi ... , s. 87-93.
J4 K Furmanik, Ksiçga zmarlych karmelit6w bosych ... , t. 1, CZ. 1-2, s. 176-177-
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sw. Michala W Krakowie i byl tam juz do smierci. Prawdopodobnie on przetlumaczyl z laciny Krotkie zebranie zywotu M. Anny od Jezusa autorstwa o. Stefana
od sw. N[aszen M[atki] Teresy. Zmarl12 maja 1698 roku W Krakowie 35 •
W Nowym Wisniczu urodzil sit(, prawdopodobnie W 1655 roku, Jozef Stefanowicz, od 8 wrzesnia 1682 roku, tj. od dnia ob16czyn, karmelita bosy Cyprian
od Jezusa Maryi. Przed wstq.pieniem studiowal na Akademii Krakowskiej. Swit(ceni a kaplanskie przyjq.l W Czernej W kaplicy eremickiej sw. Abrahama 13 lipca
1690 roku, po nich pracowal W Wisniczu jako lektor i kaznodzieja, a od wrzesnia 1692 roku takZe jako trzeci dyskret klasztoru. Jednak juz W styczniu 1693
roku zostal przeniesiony do eremu W Czernej, skq.d poiniej wezwano go na
podprzeora klasztoru lubelskiego i magistra klerykow studiujq.cych filozofit(.
Potem pracowal W Krakowie, jako podprzeor, nastt(pnie jako przeor. Kapitula
prowincjalna z 1706 roku wybrala go socjuszem na kapitult( generalnq. i W tym
charakterze bral W niej udzial W Rzymie W 1707 roku. Byl spowiednikiem krakowskich karmelitanek bosych i w 1708 roku uciekl z nimi w czasie zarazy
do Wisnicza. W 1712 roku zostal mianowany przelozonym klasztoru w Kamiencu Podolskim, skq.d wrocil po trzech latach do Krakowa, gdzie zmarl
lO grudnia 1716 roku36 •
26 kwietnia 1699 roku wstq.pil do zakonu pochodzq.cy z Wisnicza Andrzej
Knorowicz (Karol od Jezusa-Maryi). Swit(cenia kap!anskie otrzyma! na Wawelu
11 listopada 1706 roku, jako przynalezq.cy do wspolnoty klasztoru wisnickiego.
Nie posiadamy wiele wiadomosci o nim. Od 1722 do 1724 roku by! podprzeorem
w eremie w Czernej, skq.d wezwano go na przeora klasztoru przemyskiego. Potem zosta! przeniesiony do Kamienca Podolskiego, byl tez przeorem w Grodnie.
Zmarl w maju 1727 roku w Kamiencu Podolskim37•
Z Nowego Wisnicza pochodzil takZe o. Wadaw od Oczyszczenia NMP Jan
Sierawski, obleczony 2 lutego 1710 i wyswit(cony w 1717 roku w Lublinie. Pracowal m.in. w klasztorze wisnickim, gdzie 24 kwietnia 1721 roku zostal wybrany na wikariusza na czas kapituly prowincjalnej, a od paidziernika 1726 roku
byl w Wisniczu podprzeorem i magistrem klerykow. Pracowal tez w Warszawie i w klasztorze sw. Michala w Krakowie, byl przeorem eremu czernenskiego.
Zmarl w Krakowie 4 marca 1759 roku38 •

35

36

J7

38

Tamie, s. 289.
Tamie, s. 361-362.
Tamie, s. 400.
Tamie, t. 1, cz. 3-4, S. 123.
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Wisniczaninem byl rowniez o. Witalis od Trojcy Swil(tej - Jan Rutkiewicz,
urodzony w 1707 roku. Nowicjat rozpOCZ~l27 maja 1725 roku, a swil(cenia przyj~l
z pewnosci,! we Lwowie po 1730 roku. Niedlugo po swil(ceniach przeniesiono
go do Krakowa i mianowano opiekunem apteki przy klasztorze sw. Michala.
Dzil(ki swej zapobiegliwosci sprawil, ze apteka dobrze prosperowala i przynosila
klasztorowi znaczne dochody, dlatego opiekowal sil( ni,! przez czterdzidci lat.
Byl tez dyskretem krakowskiego klasztoru sw. Michala, w ktorym spl(dzil cale
swoje zycie zakonne. Zmarl w maju 1773 roku39 •
Ponadto 28 wrzesnia 1680 roku habit zakonny przyj~l Albert Laskowicz Rajmund od sw. Michala, ktory urodzil sil( w Bochni w roku 1660. Nie wiadomo, gdzie otrzymal swil(cenia kaplanskie. Pracowal w klasztorze warszawskim,
a w 1696 roku wyjechal na misje do Persji, gdzie poslugiwal w Szirazie, Bander
Congo (miejscowosé dziS nieistniej~ca), w mie scie Basra oraz w Isfahanie. Przez
pewien czas byl tam przeorem. Zmarl w Persji po dwudziestu latach pracy misyjnej. Data jego smierci nie jest pewna, choé przypuszcza sil(, ze odszedl do wiecznosci w marcu 17151ub w styczniu 1716, lub dopi ero w 1717 roku40 •
Rodem z Bochni byl nastl(pnie o. Erazm od sw. Anny, ktory zmarl na stanowisku przeora przemyskiego w 1724 roku. Nazywal sil( Albert J6zef Swiderski i przyszedl na swiat 5 kwietnia 1672. Do zakonu wst~pil 26 lipca 1693 roku.
Po swil(ceniach kaplanskich otrzymanych w Lublinie w 1699 roku pracowal
w Warszawie. Juz w 1703 roku zostal obrany podprzeorem i magistrem klerykow
w Wisniczu, sk~d wezwano go w 1706 roku na podprzeora klasztoru sw. Michala w Krakowie, a po trzech latach takZe na podprzeora w Lublinie. Na kapitule
prowincjalnej w Warszawie w 1712 roku zostal obrany przeorem warszawskim,
pOiniej byl podprzeorem eremickim w Czernej i przeorem w Przemyslu, a nastl(pnie we Lwowie i znowu przeorem przemyskim, gdzie zastala go smieré4'.
Wybitnym zakonnikiem byl o. Julian od sw. Jakuba - Jozef Kolodzicki,
urodzony 15 marca 1676 roku w Bochni. Zostal obl6czony 26 lipca 1693 roku.
Do swil(cen kaplanskich aprobowano go w Lublinie 11 listopada 1699 roku.
Pracl( kaplans~ rozpocz~l w Warszawie. W 1709 roku przebywal w Krakowie w klasztorze sw. Michala i byl tam drugim dyskretem. W roku 1712 zostal

39 Tamie, s. 166-167. Zob. Klasztorna apteka. W: B. J. Wanat, Kult .l'w. Jozefa Oblubienca NMP
u karmelitow bosych w Krakowie. Krak6w 1981, s. 74-76.
4° K. Furmanik, Ksiçga zmarlych karmelitow bosych ... , t. 1, CZ. 1-2, S. 366-367; por. Leonard
Kowal6wka od Mitki Panskiej, Z naszej przeszlosci misyjnej. Rzym 1975, s. 466-470.
41 K. Furmanik, Ksiçga zmarlych karmelitow bosych ... , t. 1, CZ. 1-2, S. 384-385.
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obrany magistrem nowicjatu W Krakowie, W 1715 przeorem klasztoru Niepokalanego Pocz~cia NMP W tym midcie, a po trzech latach przeorem warszawskim. W styczniu 1719 roku zostal przeorem W Wisniczu i byl nim przez dwie
kadencje, tj. 61at. Z Wisnicza skierowano go na przeora klasztoru sw. Michala
w Krakowie. Na kapitule prowincjalnej w Przemyslu w 1730 roku zostal obrany
trzecim definitorem prowincjalnym z rezydencjq we Lwowie, gdzie byl takZe
pierwszym dyskretem tegoz klasztoru i z pewnosciq spowiednikiem karmelitanek bosych. W 1733 roku wybrano go pierwszym definitorem prowincjalnym, tj.
zast~pq prowincjala. Zmarf na tym stanowisku w lutym 1736 roku. Test autorem
dziela Agnus purpuratus42 •
W koncu zakonnikiem pochodzl}cym z Bochni byl jeszcze o. Serapion
od sw. Tana Chrzciciela - Hilary Pawel Kuraszewicz, urodzony 14 stycznia 1713
roku. Pierwsze sluby zakonne zlozyl 2 lipca 1730 roku. Nie znamy daty jego
swi~cen kaplanskich. Przebywal m.in. w eremie w Czernej oraz w Zakrzewie.
Od 1753 roku byl kolejno podprzeorem klasztorow: sw. Michala w Krakowie,
w Warszawie, w Krakowie - Niepokalanego Pocz~cia, w Czernej, w Lublinie
i w Przemyslu (jako magister nowicjatu) i znowu w Warszawie. W 1775 roku
wrocil do Krakowa, do klasztoru pw. Niepokalanego Pocz~cia i byl spowiednikiem karmelitanek bosych na Wesolej. Zmarf12 lutego 1781 roku43 .
Kaznodziejstwo wyjazdowe
Charakteryzujqc zaangazowanie duszpasterskie pierwszego pokolenia polskich karmelitow bosych, o. Leonard Kowalowka w swej pracy doktorskiej
przedlozonej na Papieskim Instytucie Teologii Pastoralnej przy Papieskim Uniwersytecie Lateranskim w Rzymie, stwierdza, ze pierwszq ich dZialalnosciq,
"quae ad proximorum salutem pertinet': byIo kaznodziejstwo rozumiane jako
naturalna konsekwencja ich kontemplacji, owej "potior pars", jakq byla "rerum divinarum contemplatio et amor"44. Ojciec Andrzej od Tezusa Brzechwa
(1584-1640), pierwszy Polak karmelita bosy, nosH oficjalny tytui "concionator
apostolicus" i nadany mu przez niekt6rych tytul "apostolus Poloniae"45. Inny-

Tamie, s. 421-422.
Tamie, t. 1, CZ. 2-3, s. 195-196.
44 Leonardo della Passione [G. C. KowalDwka], I:attività pastorale e missionaria dei Carmelitani Scalzi Polacchi ... , s. 93.
45 Tamie.
4'
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mi znanymi kaznodziejami byIi: o. Mikolaj od Ducha Swi((tego Kmita (zm. 1638;
7 V 1636 glosH w Wisniczu kazanie podczas pogrzebu Zofii Lubomirskiej, zony
fundatora klasztoru)4 6, o. Stanislaw od Jezusa Naskielski (zm. 1641; gdy przemawial, sluchacze komentowali: "numquam sic homo locutus est"47), o. Walerian
od Ducha Swi((tego Wielopolski (zm. 1645, "insignis Ecclesiastes [ ... ] auditorum suo rum visceribus penitissime imprimeret")48 , o. Hieronim od sw. Jacka
Cyrus (zm. 1647)49, o. Aleksander od Jezusa Kochanowski (zm. 1667)50 i o Aniol
od sw. Teresy (nie znamy ani jego nazwiska rodowego, ani daty smierci, aIe wiemy, ze od 1643 przynalezal do wspolnoty klasztoru wisnickiego)5'.
Przyjrzyjmy si(( blizej kaznodziejstwu przynajmniej tych sposrod nich, ktorzy przez jakis czas przynalezeli do wisnickiej wspolnoty zakonnej. Zacznijmy
od o. Aniola od sw. Teresy. Niewiele wiemy w odniesieniu do jego biografii.
Do Wisnicza przybyl 16 maja 1643 roku, prawdopodobnie jako neoprezbiter
i 9 grudnia 1644 roku zostal przez wisnick,! kapitul(( klasztorn,! aprobowany
do sluchania spowiedzi i gloszenia kazan. Dal si(( poznaé jako dobry kaznodzieja, wydano drukiem cztery jego kazania pogrzebowe, z egzekwii Anny
z Koscielca Grudzinskiey w Poznaniu, Aleksandra z Mirowa Myszkowskiego
w Lublinie, Stefana z Grodna na Ryczywole Grudzinskiego w Poznaniu i Mikolaja z Zurowa Danillowicza w Lublinie52 .
Nie tylko pogrzebowym, aIe takZe katechetycznym bylo natomiast kaznodziejstwo o. Aleksandra od Jezusa, ze swiata Andrzeja Kochanowskiego, krewnego Jana z Czarnolasu, ktory wst,!pil do zakonu po ukonczeniu Akademii
Krakowskiej w 1634 roku i swoj nowicjat odbyl w Wisniczu. Nalezal do najwybitniejszych kaznodziej6w w Polsce. Juz jako mlody ojciec bral udzial w slynnym Colloquium Charitativum, tj. w dysputach z innowiercami w Toruniu
w 1643 roku. Od roku nast((pnego przebywal w Wisniczu jako wykladowca
i kaznodzieja (condonator ordinarius lub raczej straordinarius vel in itinere
constitutus), gdyz wiele podrozowal. Byl wzywany z kazaniami przez magnatow i ksi,!z,!t. Przed rokiem 1664 przez trzy lata byl profesorem w Neapolu

K. Furmanik, Ksiçga zmarlych karmelit6w bosych ... , t. 1, CZ. 1-2, S. 141.
Leonardo della Passione [G. C. Kowal6wka], Eattività pastorale e missionaria dei Carmelitani Scalzi Polacchi ... , s. 97.
46
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K. Furmanik, Ksiçga zmarlych karmelit6w bosych ... , t.
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we Wloszech, a przez pewien czas takZe w Mediolanie. W roku 1667 zostal
definitorem prowincji. Wr6ciwszy z poslugi kaznodziejskiej z Wilna, 4 paidziernika 1667 roku uczcil mowq pogrzebowq ksiçznç Annç Zofiç na Mirze
Radziwillowq, po czym zapadl na febrç, z powodu ktorej zmarl w samo swiçto
sw. Teresy od Jezusa 15 paidziernika 1667 roku, przygotowujqC o niej kazanie.
W sp6lczesny mu historyk Wespazjan Kochowski nazwal go wraz z Kocielkowskim "naczeInymi w Polsce krasomowcami': Kilka tomow jego kazan ukazalo
sit{ drukiem. CzytajqC je, zauwaza siç, ze karcil wady wsp6lczesne, wyrzucal
szlachcie ucisk Iudu, nie uIegl6wczesnej manii panegiryzmu, uciekal siç do cytatow i dowcipnych aIuzji, symboli i anegdot, aIe nie znajdujemy w nich przesadnych kadzidel i pochlebstw, Iecz dqznosé do zbudowania sluchaczYS3. On tez
glosil homiliç na pogrzebie Stanislawa Lubomirskiego, fundatora wisnickiego
klasztoru.
Munus contionandi wykonywal doskonale i byl mianowany zwyczajnym kaznodziejq katedraInym w Krakowie o. Hieronim Cyrus, doctissimus theologus,
a wedlug kronikarza klasztoru wisnickiego takZe columna provinciae. Jako zwyczajny kaznodzieja wawelski wital w kr6Iewskiej katedrze Cecyliç Renatç, zonç
Zygmunta III i Ludwikç Mariç, zonç Wladyslawa IV. Przyczynil siç do nawrocenia kiIku znacznych innowierc6w, a miçdzy nimi Boguslawa Leszczynskiego.
Byl w wieIkim powazaniu u kr6Iow - Jana Kazimierza i Wladyslawa IV. Jako
wybitny teolog oraz znany kaznodzieja bral r6wniei udzial we wspominanej
juz dyspucie torunskiej, wystçpujqC w imieniu Piotra Gembickiego, biskupa
krakowskiego i dyskutujqc z teologiem wittenberskim Janem Mulsemanem.
Pozostawil bogatq spusciznt[ pisarskq z zakresu dogmatyki, teologii ascetycznej
i kaznodziejstwa54 •
Zauwazmy, ze kaznodziejstwo karmelitow bosych, nie tyIko to pogrzebowe,
przyciqgalo uwagt[ badaczy. Chociazby niedawno ukazaly sit[ jego analizy dokonane przez Annç Nowickq-Struskq55 i ks. Kazimierza Panusia56 •

Tarnze, t. l, CZ. 1-2, s. 203-205.
Tarnze, s. 159-164; C. Gil, Karmelici Bosi w Polsce 1605-1655 ... , 181-182; [J. J. Filekl Otto
od Anio16w, Duchowosé zakonna wedlug nauki o. Hieronima od sw. Jacka [Andrzeja Cyrusa]. Kra53
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55 Klio znaczy chwalié. Historia, czasy i ludzie w siedemnastowiecznych pogrzebowych kazaniach karmelitanskich. W: Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Ksiçga jubileuszowa. Pod red. C. Gila.
Krak6w 2005, s. 49-105.
56
Wklad karmelit6w bosych w kaznodziejstwo polskie. W: Cztery wieki karmelit6w bosych
w Polsce, 1605-2005. Pod red. A. Ruszaly. Krak6w 2005, s. 245-260.
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Dzialalnosé pismiennicza
Stosunkowo wielu polskich karmelitow bosych XVII i XVIII wieku bralo
do rerki pioro i podejmowalo dzialalnosé pismiennicz'} czytranslatorsk'}. Znajdujemywsrod nich polemistow, teologow duchowosci, mariologow, historykow, autorow pism poboznosciowych i tlumaczt7. Niektorzy zwi'}zani byli z klasztorem
w Wisniczu. Nalezy do nich przede wszystkim o. Ignacy od sw. Jana Ewangelisty,
ktory w roznych okresach przez dlugie lata pracowal w klasztorze wisnickim jako
przeor, magister nowicjatu i dyskret. W Wisniczu tez zmarl wiosn'}. 1677 roku.
Jak pisze o. Czeslaw Gil, "historia zakpila sobie z niego w sposob wyjq.tkowy.
Ten, ktory przez cale zycie zbieral materiaIy do dziej6w prowincji polskiej, ktory
napisal z gorq. dwadzidcia zyciorys6w wspolczesnych mu karmelitow i karmelitanek bosych, nie zasIuzyl sobie na to, by potomni znali jego prawdziwe nazwisko, by wiedzieli, kiedy sier urodzil, kiedy wstq.pil do zakonu. O kolejach jego
zycia swiadczq. tylko jego czyny, to, czym byl i czego dokonal. Autorzy bibliografii karmelitanskich zaznaczajq., ze byl «natione Ruthenus, e Prussia oriundus».
Czyzby naprawder byl Rusinem urodzonym w Prusach? A moze powinno byé
«Prutenus»? W oparciu o dosterpne irodla, zagadki pochodzenia o. Ignacego nie
da sier rozstrzygn'}.é"5 8 •
W roku 1627, a moze nawet juz w 1626, o. Ignacy zostal magistrem nowicjuszow w Krakowie. Kiedy zas w 1630 roku nowicjat krakowski przeniesiony
zostal do nowego klasztoru w Wisniczu, udal sier tam ze swymi podwladnymi. Po ukonczeniu trzechlecia ponownie zostal obrany magistrem nowicjatu
w Wisniczu. Byl tez magistrem klerykow w Lublinie i podprzeorem Lwowie,
aIe w maju 1637 roku zostai ponownie magistrem nowicjatu w Wisniczu i definitorem prowincjalnym. P6iniej byl m.in. przeorem w Warszawie, nasterpnie
w Czernej, sk'}d skierowano go do Warszawy, gdzie m.in. zostai spowiednikiem sluzebnicy Bozej m. Teresy Marchockiej (1603-1652). W czasie najazdu
szwedzkiego uszedl wraz z siostrami do Wisnicza, a potem na Spisz. W 1658
roku zostal przeorem klasztoru wisnickiego, a w 1661 prowincjaIem w trudnych
czasach odbudowy klasztorow po najeidzie szwedzkim. Dwukrotnie brai udziai
w kapituiach generalnych w Rzymie. Po ukonczeniu poslugi prowincjalskiej zostaI obrany pierwszym dyskretem klasztoru wisnickiego, sk'}.d wyjechal jeszcze

57 Leonardo della Passione [G. C. Kowa16wka], !!attività pastorale e missionaria dei Carmelitani Scalzi Polacchi..., s. 108.
,8 C. Gil, Karmelici Bosi w Polsce 1605-1655 ... , s. 230.
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do pracy w Warszawie, aIe powrocii do Wisnicza, gdzie byl pierwszym dyskretem klasztoru i definitore m prowincji.
Ojciec Ignacy naIeial do najwybitniejszych karmelitow bosych swego czasu,
byl mt'(iem slawnym z nauki i swiqtobliwosci iycia, zdoInym teologiem, dobrym
kaznodziejq oraz kierownikiem duchownym. Jako milosnik zakonu byl pierwszym historykiem prowincji. Jego dorobek jest bardzo pokainy. Opracowai
Annales Provinciae Polonae Carmelitarum Discalceatorum - pierwsze opracowanie poczqtk6w zakonu w Polsce, napisal iyciorysy wielu wspolbraci i mniszek karmelitanek bosych, w tym Zywot i wysokie cnoty M. Teresy od P. Jezusa,
Marchockiej.
Pisai dIa przyszIych pokoIen karmelitow bosych, aby ich zacht'(cié do gorliwosci w iyciu zakonnym. Uwaiano go za swit'(tego. Kronika warszawskiego klasztoru karmelitanek bosych, dIa ktorego uczynil wiele dobra, nazywa go wprost
"swit'(tym staruszkiem"59.
Sposrod zakonnikow wisnickich, ktorzy pozostawili po sobie spusciznt'( pisarskq Iub tiumaczenia, przywolajmy jeszcze chociaiby czterech nastt'(pujqcych:
o. Elizeusza od Matki Boiej, o. Cezarego od Zbawiciela, o. Agataniola od sw. Teresy i o. Jerzego od Krzyia.
O pierwszym z nich wiemy niewiele. Znany jest ze swoich utworow poetyckich. Na studiach teologicznych byl w Wisniczu i tam w 1645 roku aprobowano
go do subdiakonatu i do diakonatu. Moiemy przypuszczaé, ie swit'(cenia kaplanskie otrzymal w roku nastt'(pnym, 1646. Jako poeta napisai nastt'(pujqce utwory
po Iacinie: De vita, gestis ac miraculis s. Teresiae a Jesu (Cracoviae 1650); Carmen
latinum in P. Sebastiani a Matre Dei - Opus Marianum (Lublini 1652). Po poIsku
spod jego piora wyszly takie wiersze w tomiku Dom mqdrosci siedmioma kolumnami wsparty (Antwerpiae 1667).
Niestety o. Elizeusz, jako artysta (ipsissima problemata hieri tamquam hodie),
nie byl dobrym zakonnikiem. Byl karany za jakies wykroczenia i w koncu dekretem Definitorium Generalnego z roku 1670 zostai skazany na ergastulum w Wenecji, dokqd go wywieziono. Nie wiemy, gdzie poiegnai sit; z tym swiatem60 •
Natomiast co do o. Cezarego od Zbawiciela, to wiemy, ie profesjt'( zakonnq
zloiyl przed rokiem 1650, a swit'(cenia kapIanskie przyjql w czerwcu 1654 roku
na Wawelu. W 1660 roku skierowano go do pracy w klasztorze wisnickim, gdzie
rok poiniej zostai trzecim, a 1663 pierwszym dyskretem kIasztoru. POiniej
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pracowal w Warszawie. Wydal ksilt:zeczkfì pt. Ascesis spiritualis pro Confraternitate S. Joseph (Varsaviae 1669) zawieraj,!c,! rozaniec swifìtojozefowy, skladaj,!cy
sifì z dwoch cZfìsci, po siedem dziesi,!tkow kazda. CZfìsé I poswifìcona byla bolesciom, a cZfìsé II - radosciom sw. Jozefa. Poniewaz modlitwa w swej konstrukcji
wzorowala sifì na rozancu maryjnym, dominikanie w obawie przed konkurencj,!
oskar±yii karmelitow bosych w Kongregacji Obrzfìdow o brak ortodoksyjnosci.
Na krotki czas modiitewnik znalazl sifì na indeksie ksi,!zek zakazanych. Wnet
jednak przyszlo z Rzymu wyjasnienie, ze rozaniec sw. Jozefa moze sluzyé do odmawiania privato modo 61 •
Z kolei o. Agataniol od sw. Teresy (1654-1734) wst,!pil do zakonu po ukonczeniu Akademii Krakowskiej, profesjfì zlozy122 wrzesnia 1672 roku i studiowal
teologifì w Wisniczu. Po pracy w Krakowie, Lublinie, Przemyslu i Warszawie skierowano go do Wisnicza, gdzie 14 marca 1714 roku zostal obrany drugim egzaminatorem klasztoru, a w roku nastfìpnym jego przeorem. Odznaczal sifì wielkimi
zdolnosciami oraz bardzo cnotliwym i swi,!tobliwym zyciem. Zostawil po sobie
dwa dziela: Meditationes de Beatissima Virgine et Sancto Joseph i Responsio ad quemdam Religiosum Ordinis S. Francisci in suis editis contionibus, Monita Spiritualia S. Teresiae non sui Carmelitis sed Reformatis S. Francisci fuisse tradita 62 •
W koncu o. Jerzy od Krzyza: do Karmelu wst,!pil w 1620 roku. Na studiach
byl w Lublinie i tam byl dopuszczony do swifìcen. Pracowal w wielu miejscach
i duzo udzielal sifì siostrom karmelitankom bosym. W roku 1667 spotykamy
go w Wisniczu, gdzie w listopadzie zostal obrany dyskretem i zapewne byl tam
juz do smierci, kt6ra nast,!pila w marcu 1670 roku. O. Jerzy przetlumaczyl dzielo
"Oratorium Os6b zakonnych" przez przew. Antoniego Zgwewary napisane. Tlumaczyl takZe inne dziela: Ksiçga Zywota, Chrystus Pan Cierpiqcy zewnqtrz i wewnqtrz czy ustawicznym Krzyzu Pana naszego Jezusa Chrystusa - "traktaty
przez przew. o. Placyda od sw. Teresy, karmelitfì bosego, prowincji sw. J6zefa
w Belgium, definitora, spisane, a wydane w Gratz Roku Panskiego 1656"63 •

°

Specyficzny apostolat zakonu
Specyficzny apostolat Karmelu Terezjanskiego, zakonu, ktory "totus marianus est': obejmowal przede wszystkim szerzenie kultu maryjnego ze szczegoln,!
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promocjq nabozenstwa szkaplerznego, kult sWo J6zefa, sWo Teresy od Jezusa oraz poslug(( kierownictwa duchowego i innq pomoc wobec si6str karmelitanek bosych64
0

Kult Matki Boiej, sWo J6zefa i sWo Teresy od Jezusa
Zacznijmy od kultu maryjnego, kt6ry ksztaltowal zar6wno iycie osobiste, jak
i duszpasterstwo karmelit6w bosycho Karmelici naleieli do obronc6w Niepokalanego Pocz((cia NMP i tylko w tym punkcie nie godzili si(( ze sWo Tomaszem
z Akwinu, bo opierali si([ w swej teologii na jego Sumieo Specjalnq formq kultu
maryjnego byl w zakonie szkaplerz, zrzeszajqcy noszqcych go w bractwa szkaplerzne istniejqce przy wszystkich kosciolach karmelitanskicho W kaid q drugq
niedziel([ miesiqca odbywalo si(( naboienstwo brackie z udzialem wsp61noty
zakonnejo Niestety, nie dochowaly si([ do naszych czas6w ksi([gi brackie z XVII
wieku i nie moiemy nic powiedzieé o bractwie szkaplerznym w Wisniczuo Wiemy jedynie to, ie w kosciele klasztornym, kt6ry nosi! tytul Najswi((tszego Zbawiciela, lewy oltarz w transepcie poswi((cony byl Matce Boiejo I kiedy w czasie
drugiej inwazji na Polsk(( Szwedzi nie wyrzqdzili ani w klasztorze, ani w kosciele
wisnickim iadnych szk6d, kapitula klasztoru ufundowala w 1706 roku srebrnq
sukni([ z promieniami zloconymi dIa obrazu Matki Boiej w tymie oltarzu6;0
Mamy natomiast informacj([ dotyczqq istnienia w Wisniczu bractwa SWo J6zefao Zaloiono je w 1670 roku, a jui wiele Iat wczesniej, bo w uroczystosé SWo
J6zefa 19 marca 1659 roku w wisnickim kosciele okolo trzy tysiqce os6b przystqpilo do sakrament6w swi([tych66 Naboienstwo do sWo J6zefa, kt6re wszczepila karmelitom bosym jego wieIka czcicieIka sWo Teresa od Jezusa, "populus
visnicensis summopere allicitur ad frequentiam sacramentorum, poenitentiae
et sacrae communionis"67 W 1689 roku prefektem bractwa sWo J6zefa byl Stefan
Praimowski, gubernator zamku wisnickiego, ktory zmarl w 1697 roku i zostal
pochowany w podziemiach kosciola 68 KuIt sWo Jozefa w Wisniczu ustawicznie
wzrastal. Kronikarz odnotowal, ie "tak wieIkie tlumy przychodzily do bazyliki
Zbawiciela w uroczystosé chwaIebnego naszego ojca sWo J6zefa, ie niekiedy ok.
0

0

0
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cztery tysi,!ce wiernych przyjmowalo komuniç swiçt~'69. Laskami slyn,!cy obraz
sw. Jozefa z oltarza jednej z bocznych kaplic kosciola Karmelitow bosych w Wisniczu, z chwil,! kasaty klasztoru w 1783 roku przeniesiono do kosciola parafialnego w Wisniczu Nowym, gdzie odbiera cZeSé po dzis dziel}7°.
W klasztorze wisnickim pamiçtano takZe o duchowej matce Karmelu Reformowanego i szerzono jej kult, w czym zakonnicy mogli liczyé takZe na hojnosé
swego fundatora. Sw. Teresie poswiçcony byl prawy boczny oharz w transepcie
wisnickiego kosciola (naprzeciwko oharza Matki Bozej), z piçknym obrazem
swiçtej w pozycji klçcz,!cej ze stoj,!cym przed ni,! Chrystusem przeszywaj,!cym
jej dion na znak szczegolnej laski zjednoczenia71 •
W odniesieniu do kultu sw. Jozefa i sw. Teresy, o. Ignacy od sw. Jana Ewangelisty, autor Origo fundationis Conv. Salvatoris Carmelitarum Discalceatorum
Visnicii in Polonia odnotowal: "Plurimum vero promovet cultum Sponsi Deiparae Virginis, testimonium illud quod de illis praerogativis prae caeteris Sanctis
produxit S. Mater nostra Teresia in libro viate sue cap. 6"7 2 • Zas cytowany juz
o. Elizeusz od Matki Bozej, czlonek wisnickiej wspolnoty zakonnej, napisai tomik wierszy De vita, gestis ac miraculis s. Teresiae a Jesu.
Posluga wobec karmelitanek bosych
Sw. Teresa, podejmuj,!c siç dziela reformy mçskiej gaIçzi zakonu karmelitanskiego, chciaia zapewnié swym duchowym corkom opiekç ze strony wspoibraci
zyj,!cych tym samym duchem73 Dlatego tez zakonnicy, zwlaszcza ojcowie, duzo
czasu poswiçcali siostrom karmelitankom bosym. W wiçkszosci polskich klasztorow mniszek bosych karmelici bosi byli ich spowiednikami, glosili im konferencje ascetyczne oraz towarzyszyli opieq, nie tylko duchow,!, podczas licznych
tuIaczek spowodowanych wojnami, najazdami czy zaraz'!. Z mysl,! o swych siostrach karmelitankach bosych niektorzy zakonnicy pisali konferencje i éwiczenia,
maj ,!ce im uIatwié zachowanie wiernosci lasce powolania do zycia klauzurowego.
Zakonnikow klasztoru wisnickiego, szczegolnie oddanych karmelitankom
bosym, bylo wielu. Inni, jakkolwiek byli konwentualnymi w innych klasztorach,
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przybywali do Wisnicza z siostrami karmelitankami bosymi, towarzysz,!c
im w ich tulaczce podczas zaraz i potopu szwedzkiego.
DIa przykladu, o. Piotr od sw. Andrzeja (Kordonski, zm. 1642), jeszcze przed
przybyciem do Wisnicza w grupie fundacyjnej w 1630 roku, spowiadal mlod,!
Mariannt( Marchock,!, pozniejsz,! m. Terest( od Jezusa, dzis sluzebnict( Boz,!,
kandydatkt( na oltarze. Praktycznie on najwit(cej dopomogl jej w rozeznaniu
drogi zycia i we wst,!pieniu do KarmeIu, o czym ona sama informuje nas w swej
autobiografii. Dowiodl jej m.in. to, ze "zakon nasz jest zakon wlasny Panny
Najswit(tszy': a wlasnie pragnt(la wst,!pié do zakonu maryjnego 74 .
Z postaci,! m. Marchockiej byl szczegoInie zwi,!zany, jako jej spowiednik i biograf, wspominany juz o. Ignacy od sw. Jana Ewangelisty. Od sierpnia 1655 roku
towarzyszyl on karmelitankom warszawskim w ucieczce przed Szwedami przez
Sandomierz na poludnie, do Krakowa, sk,!d przez Niepolomice dotarli do Wisnicza. Zamek wisnicki siostry opuscily 28 wrzesnia 1655 roku, uciekaj,!c do Podolinca na Spiszu, gdzie zamieszkaly w posiadlosciach Jerzego Lubomirskiego.
W Iutym 1658 roku mniszki z Podolinca przybyly znow do Niepolomic, gdzie
zatrzymaly sit( w zamku Lubomirskich. Ojciec Ignacy i niektorzy inni zakonnicy
z Wisnicza, byIi ich opiekunami i spowiednikami, jak np. o. Aniol od sw. Bartlomieja, ktory zmad w Podolincu w sierpniu 1656 roku 75 czy o. Placyd od Dzieciq.tka Jezus 76 , o. Damazy od sw. Kazimierza77 i o. Celestyn od Ducha Swit(teg078 .
Z gosciny "na Wisniczu" korzystaly tez karmelitanki bose z innych klasztorow w czasie ich tulaczki. Na przyklad zatrzymaly sit( tam w czasie swej
ucieczki na Wt(gry podczas potopu szwedzkiego mniszki z Lublina79 . Towarzyszyl im o. Benedykt od sw. Jozefa, ktory w czasie tej tulaczki "zmad poboznie
28 kwietnia 1658 z wielkim zaIem siostr karmelitanek, ktore spokojnie i pewnie
prowadzil do doskonalosci"80. Nadto pochodz,!cy z Nowego Wisnicza o. Cyprian

'4 Autobiografa mistyczna m. Teresy od Jezusa karm. bosej (Anny Marii Marchockiej). Wyd.
K. G6rski. Poznan 1939, s. 58.
75 K. Furmanik, Ksifga zmarlych karmelit6w bosych ... , t. 1, cz. 1-2, s. 175-176.
,6 Tamze, s. 193.
77 Tamze, s. 212.
,8 Tamze, s. 216. Obszerny opis tulaczki mniszek warszawskich czytelnik znajdzie w: Klasztory
karmelitanek bosych w Poisce, na Litwie i Rusi. !eh poczqtek, rozw6j i tulactwo w czasie rozruch6w
wojennych w XVII wieku. Recz osnuta na kronikach klasztornych. [Opr. sw. Rafal Kalinowski]. T. 2:
Lw6w- Warszawa. Krak6w 1901, s. 60-90.
79 B. J. Wanat, Zakon Karme/it6w Bosych w Polsce ... , s. 633.
80 K. Furmanik, Ksifga zmarlych karmelit6w bosych ... , t. 1, cz. 1-2, s. 183.
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od Jezusa Maryi z klasztoru sw. Michala w Krakowie i spowiednik karmelitanek
bosych krakowskiego klasztoru sw. Marcina w czasie zarazy w 1708 roku uciekl
z nimi wlasnie do Wisnicza8'.
W zwiq.zku z pomocq. okazywanq. mniszkom zdarzyl si€t w WiSniczu pewien
ciekawy przypadek, dotyczq.cy o. Bonawentury od sw. Stanislawa, wowczas kleryka, a potem przeora, definitora prowincjalnego i prowincjala. Oto:i gdy w 1662
roku siostry karmelitanki bose w czasie ich tulaczki wyje:id:ialy z Wisnicza, cala
wspolnota zakonna wyszla na ich po:iegnanie. Brat Bonawentura - ju:i przecie:i
subdiakon - (jak czytamy w jego biogramie), wyszedl na jakis kamien, aby Iepiej
widzieé siostry. Kiedy to zobaczyl przeor, surowo go upomnial i za kar€t kazal
mu nosié daszek na oczach. Byé mo:ie ten epizod sprawil, :ie o. Bonawentura
w swoim pozniejszym :iyciu bardzo kochal siostry w powolaniu karmelitanskim.
W 1677 roku, kiedy wybuchla w Warszawie zaraza i wielu Iudzi umarlo, a on byl
wowczas spowiednikiem warszawskiego klasztoru mniszek, nie uciekal, aIe pozostal z nimi. Pelen wiary zwiq.zal rq.czki figurki Dzieciq.tka Jezus, by nie karalo
siostr zarazq.. Przetrwali szcz€tSliwie ten grozny czas, modlq.c si€t wspolnie, gdy
za murem klasztoru umierali liczni Iudzie. Wiele pracowal dIa mniszek, mial
bowiem wsrod nich trzy swoje rodzone siostry. Zostaly po nim liczne r€tkopisy, zwlaszcza nauk gloszonych dla siostr, jak np.: PieSni Salomonowych o duszy
zakonney wytlumaczenié" Opisanie kr6tkie trzech cn6t teologicznych i czterech
kardynalnych, Nauka o smakach duchownych, jako sif! ma dusza wyzuwaé z tych
smak6w duchowych, aby przez wiarf! samq przyjsé do zlqczenia z Bogiem, Kratki spos6b modlitwy wewnf!trznej, Exhortacya o Samarytance, Rozmaitosci ascetyczne. Nauki, konferencje, kazania, Exercycya duchowne o skrusze serca y ialu
za grzechy na Ps. 50, Gorqce akty i raine éwiczenia duchowne 83 •
W koncu nadmienmy, ie "na Wisnicz': aby chronié si€t przez zarazq. czy najazdami wroga udawali si€t takie i zakonnicy. Na przyklad w biogramie o. Szymona
od Ofiarowania - Jana Franciszka Kuczankowicza czytamy, :ie "gdy na Krakow
naszlo morowe powietrze, by ratowaé wspolbraci [a byl ich przeorem w klasztorze sw. Michalal, wyslal ich do Zegartowic, majq.tku klasztoru wisnickiego, gdzie
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byla kaplica. Sam zas zostal W Krakowie pilnujqc klasztoru. Kiedy siI( zarazil
i poczul siI( cil(zko chory, jeszcze poszedl na Wesolq do klasztoru pw. Niepokalanego Poczl(cia i wywolal o. Antoniego. Poleciwszy mu stanqé z daleka pod wiatr
na polu, odprawil przed nim spowiedi, bo juz nie bylo zadnego ojca w klasztorze
sw. Michala. Potem wrocil do tegoz swego klasztoru, ubral siI( tak jak na smieré
i zmarl calkiem przytomnie z aktami milosci Bozej i z krzyzem w rl(ku"8 4 •

Zakonczenie
W zakonczeniu naleZY stwierdzié, ze wisnicka wspolnota zakonna karmelitow
bosych wiodla przykladne zycie zgodnie ze swoim charyzmatem okreslonym
przez konstytucje. Posluga wspolnoty obejmowala dwa zasadnicze ukierunkowania, tj. jedno ad intra i drugie ad extra.
Ukierunkowanie ad intra to przede wszystkim dzielo formacyjne podjl(te
od samego poczqtku istnienia klasztoru i kontynuowane do jego kasaty. Przez
pierwsze 12lat bylo to prowadzenie nowicjatu prowincji, a przez lata pozostale, od 1642 do 1782 - jej klerykatu, studentatu teologii. Do dzialalnosci ad intra
zaliczylismy takZe prowadzenie bogato uposazonej biblioteki klasztornej, celebrowane "na Wisniczu" kapituly prowincjalne, a nadto troskl( o zarzqdzanie dobrami, konserwacjl( obiektu i o jego renowacjt( po zdewastowaniu przez Szwedow.
Natomiast w swej posludze ad extra karmelici bosi wisniccy okazali siI( wspanialymi duszpasterzami w swoim kosciele, pomnymi na specyficzny apostolat zakonu,
jak szerzenie kultu Matki Bozej Szkaplerznej i sw. Jozefa, takZe poprzez stosowne
bractwa, a nadto poprzez promowanie miejscowych powolan do Karmelu.
5wiadomi, ze trzeba contemplata aliis tradere, i ze suprema lex to salus animarum, wisniccy karmelici bosi podejmowali tez poslugl( apostolskq przez kaznodziejstwo wyjazdowe (munus contionandi) i przez pracl( pismienniczq. Oddali
tez oni niezastqpionq przyslugl( formacyjnq, kierownictwa duchowego i pomocy
w trudnym czasie tulaczki swym siostrom w powolaniu - karmelitankom bosym.
Slowem, karmelici bosi z klasztoru w Wisniczu, spadkobiercy eremitow
z G6ry Karmel, byIi autentycznymi duchowymi synami sw. Teresy od Jezusa
i sw. Jana od Krzyza, i jak powiedzial Stanislaw Lubomirski do kr6la Wladyslawa IV, scisle przestrzegli karnosci zakonnej i dokladali starania, by w unikaniu

84

Tamze, s. 32 3.

Szczepan T. Praskiewicz OCD

220

l'lcznosci ze swiatem milowaé samotnosé wiSnickiego wzgorza i zamkniçcie
klasztorne, z ktorego wychodzili glownie po to, by glosié slowo Boie i wspomagaé swe siostry w powolaniu - karmelitanki bose.

Streszczenie
Dzialalnosé klasztoru Karmelit6w bosych w Wisniczu (1630-1782)
Wychodz,!c od s16w Stanislawa Lubomirskiego, fundatora k1asztoru, wypowiedzianych w 1641 roku wobec kr61a Wladyslawa IV, ze "zakonnicy wisniccy scisle przestrzegaj,! karnosci swej zakonnej': studium prezentuje dzialalnosé wisnickich karmelit6w bosych, podkreslaj,!c, ze pierwsz,! i najbardziej czytelnie oddzialywuj,!c,! apostolsko cech,!
zycia zakonnego jest wiernosé wlasnemu charyzmatowi i swiadectwo zycia, co sw. Teresa
od Jezusa, reformatorka Karmelu wyrazila w slowach: "operibus magis, quam verbis doceant".
Studium przedstawia wi«c dzialalnosé k1asztoru ad intra i ad extra. W pierwszym
sektorze dzialalnosci umiejscawia si« formacja nowicjuszy i k1eryk6w, prowadzenie bogato wyposazonej biblioteki k1asztornej, kapituly prowincj alne celebrowane w Wisniczu,
troska o zarz,!dzanie dobrami i o konserwacj« obiektu.
Z kolei w sektorze ad extra zostaje opisana posluga sakramentalna i gloszenie slowa
Bozego w kosciele k1asztornym, promocja miejscowych powolan, kaznodziejstwo wyjazdowe, pismiennicza dzialalnosé zakonnik6w i specyficzny apostolat zakonu (szerzenie kultu maryjnego ze szczeg61n,! promocj,! nabozenstwa szkaplerznego, kult sw. J6zefa, sw. Teresy od Jezusa oraz kierownictwo duchowe wobec si6str karmelitanek bosych,
a takie pomoc swiadczona im podczas tulaczki spowodowanej wojnami i zarazami).
Slowem winnicy karmelici bosi wiedzieli, ze trzeba contemplata aliis tradere, i ze suprema lex to salus animarum.

